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শক্তি নাই সেখানে প্রেমও থাকে না, সন্ধীর্ঘতা কুদরত 

আসে, কষুত্র সন্কীর্ণ মনে প্রাণে প্রেমের স্থান নাই. 1” 

“শক্তি সাধন! ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে ূ 

_ ভ্রীঅরবিন্দ | 

দ্রিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি কিন্তু যেখানে 
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ভূমিকা 
জগনধাত্রী .জগাস্বার অর্চনায় বিক্য়লনধ অর্ধ উৎসামানসে আর্যয-কন্ঠাগণের জব 

"ভারতের নারী” প্রকাশিত হইল। 
বর্তমানে শান্্ান্বাদ, আদর্শ ও উচ্চভাব লইয়া অনেক গুস্তক নারীশিক্ষার 

উদ্দেস্তে লিখিত হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে রীতি-পীতি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধ 

বিশেষ আলোচনা! নাই। আমি এই পুস্তকে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-নৈমিতিক 
অবশ্তপালনীয় বিষয় বিশদ্রূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং অধুনাগ্রচলিত 
আচার-ব্যবহারের যথাসম্ভব দৌষগ্! আলোচনা করিয়াছি। পরিশেষে ভারতের 
দশটা আদর্শ নারীর পুণ্যচরিত্র বণিত হইয়াছে। তাহাদের জীবনের যে অংশটা 
সর্বাপেক্ষা মহিমময় সেই অংশই যথাসম্ভব পবিদ্দুট করিবার চেষ্টা বরিয্নাছি। সামাজিক 
ও নৈতিক ছুই একটা জটিল প্রবন্ধ লিখিতে ভাষ! ও ভাব অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়াছে। 

আমার ভরসা স্ত্রীজাতির মঙ্গলাকা্ী সথধিগণ তাহাদের স্ব স্ব গৃহলক্মীকে. এই পুস্তক 
অধ্যয়নে সহায়তা করিবেন। 

এই পুস্তকের পাওুলিপি বঙ্গদেশের বর্তমান মনীধিগণের মধ্যে অনেককে 
দেখাইয়াছিলাম, তাহাদের উৎসাহেই পুস্তকখানি প্রকাশে দাহসী হইলাম। 

আমার অন্যতম অগ্রজ সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুমুদেন্দভট্াচার্ধ্য কাব্যরত্থাকর মহাশয় 
গ্রবন্ধগুলি সর্বতোভাবে সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়া দিয়াছেন; এবং কনিষ্ঠ শ্রীমান্ 

কিশোরীমোহন ভট্টাচার্য, জীবনী-ন্ধলনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। ইহাদের যন 
ও সহানুভূতি না থাকিলে পুস্তকখানি সাধারণ সমক্ষে বাহির করা অসম্ভব হইত। ইতি-_ 

আড়বালিয়া, 

মহালয়া, মন্ ১৩২৬ সাল 
ঞীউপেন্দরচন্জ ভট্টাচার্য্য 



অঅ সংক্ষল্রপের ভুমিকা 

মায়ের কৃপায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই মতপ্রণীত "ভারতের নারী”্র ঘষ্ঠ সংস্করণ 
প্রকাশিত হইল। বর্তমানে, নাটক-উপন্তাসপ্লাবিত 'সবুজ সাহিত্যোর যুগে, কুলললনা ও 
গৃহলক্মীদের নিকট এই ধরণের পুম্তকের আদর যে আজও কমে নাই, তাহা “ভারতের 
নারী”্র পক্ষে কম গ্লাঘার কথা নহে। তথাপি ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে 

কুষ্টিত নই যে, ইহাতে আমার নিজের কিছু আনন্দ বা কৃতিত্ব নাই। স্বদীর্ঘ জীবনপথের 
সঙ্কটময় যাত্রার সময় একদা যাহার প্রেরণায় উদ্ুদ্ধ হইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ নারীসমাজের 
এঁকান্তিক মঙ্গলের জন্ত এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছিল, হৃদেশে অলক্ষ্যে থাকিয়া 
তাহার কার্য তিনিই করাইয়া লইতেছেন। তাই এবিশ্বাস আমার আজও আছে যে, 
এই পুত্তকপাঠে ভবিষ্যৎ নারীসমাজ ভারত-নারীর সনাতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 
নারীত্বের হত-গৌরৰ পুনঃগ্রতিষিত করিতে সক্ষম হইবে 

এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য অনেক দিক্ দিয়া পরিস্ফুট। ইহা ঠিক পূর্ববসংস্করণের 
পুনমু'্রণ নহে। অনেক বিষয় পরিবদ্ধিত হইয়াছে, আবার বাহুল্যবোধে স্থানে স্থানে বু 
অংশ পরিমাজ্জিতও হইয়াছে এবং আধুনিক যুগপ্রগতির সহিত তাল রাখিয়া! অনেক 
নৃতন বিষয়ও সংযৌজিত করিতে হইয়াছে । বিবাহ ও সংসার প্রবন্ধ দুইটা পণ্ডিতগ্রবর 

শ্রীযুক্ত স্থরেভ্রমোহন ব্দদস্তশাস্্রী পঞ্চতীর্ঘ মহোদয় কর্তৃক সর্তোভাবে পরিবর্তিত ও 
পরিবদ্ধিত করা হইয়াছে । এতত্তি্ ভারতের নারী-পরিচয় অধ্যায়ে কতিপয় সতী-সাধবী 

ও প্রাজ্মরণীয়। নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে । “নারীর আদর্শ” শীর্ষক সুললিত 
কবিতাটা গ্রসিদ্ধ কৰি ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের “দীপা” নামক 
কবিতা পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এবং পরিশিষ্টে আমাদের কয়েকজন মনীষীর 
অতীত ও বর্তমান স্ত্ীশিক্ষ! সম্বন্ধে কয়েকটা গ্রবন্ধ প্রদত্ত হইয়াছে । 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই সংস্করণকে সকল দিক্ দিয়া সুন্দর ও শোভন করিয়া 

তুলিবার জন্ত ধাহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে পরমাত্মীয় ও বন্ধু 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, এম. এ+ পি. আর. এস্, বেদাস্ততী্ঘ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
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চক্রবর্তী, বি, এ, বিষ্ভাভূষণ ও শ্রীমান্ মণিভূষণ বাগচী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য 
ইহাদের অযাচিত সাহায্যের জন্ত আমি ইহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ভরসা 
আছে, পূর্বাপর সংস্করণের অপেক্ষা! এই সংস্করণের “ভারতের নারী" সুধীসমাজ ও 
কুললক্জীগণের নিকট অধিক আদর-যত্ব পাইবে । ইতি-_ 

আড়বালিয়া, 

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪১ সাল। 
প্রীউপেক্জচজ্জ ভটরাচার্যয 

-লগুহম সহক্ষল্্রশেন্দ্র ভূমিকা 

এই সংস্করণে সামান্য সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছি এবং দুই একখানি 

নৃতন ছবিও সংযোজিত করিয়াছি। বাঙ্গালাদেশের গৃহিণীগণের জন্য কবিরাজ আচার্য্য 
শইন্দুশেখর তর্কাচাধ্য-ন্যায়তর্কতীর্ঘ মহাশয় কর্তৃক লিখিত কতকগুলি টোট্ক গুধধের 

তালিক! ও ব্যবহার-বিধি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। গৃহিণীগণ এই সব টোটকা উধধ 
ব্যবহারে উপস্থিত ক্ষেত্রে সামান্য সামান্য বিপদের হাত হইতে অনেককে রক্ষা করিয়া 

গৃহস্থের অনেক উপকার সাধন করিতে পারিবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 
আশা করি পূর্বব পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা “ভারতের নারীর বর্তমান সংস্করণ 

গৃহলক্মীদের নিকট অধিক আদৃত হইবে । ইতি 

আড়বালিয়া, 

জন্মাষ্টমী, ১৩৪৫ সাল। জি ভট্টাচার্য 



নবম সংক্ষলণেন্র ভূমিকা 

আজকাল কাগজের অভাবে পুস্তকখানির মুদ্রণ ইচ্ছান্থরপ করা যাইতেছে না; 
এদিকে প্রত্যেক সংস্করণে ইহার কলেবর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইতেছে। নান! অন্বিধা 

সত্বেও এই সংস্করণে সামান্য কয়েকটা নৃতন প্রবন্ধ সংযোজিত না করিয়! থাকিতে পারিলাম 
না। কলেবরবৃদ্ধির জন্য মূলাবৃদ্ধি করা হইল না। আশা! করি পূর্ব পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা 
এই সাং্করণ সর্বসাধারণের নিকট আদৃত হইবে। ইতি 

বাছুড়বাগান | 
১৩১ কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা 1 প্রীউপেক্চন্্ ভট্টাচার্য্য 

লী পুর্িমা, ১৩৫১ সাল। 

নুভন্ন সংক্ষল্পণের ভূমিকা 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতবামীর অগ্নিপরীক্ষা আরম্ত হইয়াছে 
এই ভীষণ পরীক্ষায় সম্মানে উত্তীর্ঘ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের কোন উপদেশ কাহারও 

কাজে লাগিবে না। তাই এই সংস্করণে আমরা কোন নৃতন প্রবন্ধ সংযোজিত করিলাম 
না। আশ! করি পাঠকগাঠিকাগণ আমাদের কোন ক্রটা গ্রহণ করিবেন না। 

কলিকাতা ূ ইতি 
মহালয়া, ১৩৫৭ সাল গ্রকাশক 
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১২। কয়েকটী পরীক্ষিত টোট্ক' 
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] 
ধু 

০, এপ শিবলেসিিিকী 

রর হ্হক্হরব্হ্হানৃত 

১০০১০০১১১০১০০০১০১১৭ 

বি কউ কই 2 স্পট 

ডি 

যি 

" দু তক নি 

তি পি 

টি 

০০১১০ 
নক 

১০০০১০ 

১১০৩০ 

টিভিও 

মঙ্গলাচরণ 

্ 'বনেদমাতরম্” 
. 

জয় দুর্গে জগন্মাতঃ ্রণমামি প্রীচরণে 
টু তক্তি দাও পদ্াসজে জনমে মরণে রণে। 

শক্তি দে মা শক্তিরপা অবলারে দে মা বল 

অবলাঁকলঙ্ক লয়ে বাচিয়া মা নাহি ফল। 

ৃ আত্মরক্ষা ধন্মরক্ষা সমাজের রক্ষা তরে 

দেহ মন বাহুতে মা বল দেগেো দয়া কারে। 

র্ কৌমারী রূপসংস্থানে কন্যারূপে সেবাব্রত 
পালন করিয়া ধন্য হই যেন মনোমত। 
রূপ দাও স্বাস্থ্য দাও দাও স্বাস্থ্যরক্ষা-মতি 

রত বাস্্যরক্ষা উদাসীন! ভারত-নারী দুর্গতি। 
যশ দাও ভাগ্য দাও দাও মনোমত বর 

্ পতি মনোমত হ'তে শক্তি দে মা তারপর। 
সহ্ধন্মিণীর ধর্শ পালি” যেন ধন্ত হই 
কখন তুলেও ধেন পতি-প্রতিকৃলা নই |. 
সন্তান-পলন-শক্তি গণেশজননী দে মা 
'দ্বেশারাতি মারি রণে সে শকতি দে মা শ্তামা। 

টু জননী জনমভূমি মায়ের অধিক মাতা 
হু , স্বর্গীদপি গরীয়সী না তুলি যেন সে কথা । 

|... 

৩০০১১22৯95 
০০৪ 

2 

পি 

০ 
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সবাক 
সং গাগা তি 

সা সংখ্য।***৭ “পতি, 

পরিগ্রহণের ভারিখ »তাঁ |) 

কৃষির পূর্ববাবস্থা গাড় অন্ধকা বে ররর পরবর্তী অবস্থাও প্রায় তদ্রুপ; 
৮ শোর তৈরী, সে যে স্বৃতি দিয়ে 
ঘেরা”। স্থিতিকালের স্থতিও সুস্পষ্ট নহে। হ্তির প্রারস্ত ও ধ্বংস ুজ্ঞে়। 

স্থিতিকাল ব্যক্ত হইলেও রহস্তজালে আবৃত । 

স্থিতিকালের সত্ব! স্ষ্ট-জগতের প্ররুতি-নিচয়ের অন্তরাত্মার তত্ত্রীতে তত্্রীতে 
ঝন্কত হইয়া বৈচিত্রের ভিতর দিয় আপনাকে বছধা পরিষ্ফ্রণ করিতেছে । 
বিশ্ববিমোহিনী প্রকৃতি ও মানবাত্মা__ এতছ্ুভয়ের আধারভূতা সতারূপে সে আপনাকে 
ব্যক্ত করিতেছে । 

নিখিল প্রকৃতি এই ছুজ্ঞেয় রহস্য ভেদ করিয়া, আধারভূৃতা সভাকে পরিপূর্ণভাবে 

জানিবার জন্য অনম্তকাল অবিশ্রাম প্রবাহে, আপনার অস্তগৃটি আনন্দকে বর্ণে গন্ধে 
শোভায় বিকশিত করিয়া একভাবে আবহ্মানকাল ছুটিয়া চলিয়াছে। 

স্থির শ্রেষ্ট অবদান মানব-আত্মাও এই রহস্য-জাল ছিন্ন করিয়৷ অনস্ত তপশ্থা 

দ্বার এই সত্তাকে জানিবার জন্য আব্তমানকাল ছুটিয়া চলিয়াছে। অমোঘ বীর্য, অমিত 

সাহস এবং অনস্ত তপন্ত। দ্বারাও ইহাকে পাইতে ব্যর্থকাম হইয়া নিজের খর্কতা স্বল্পতা 
বুঝিতে পারিয়া মানব-মন অতি দীন আকুলস্বরে বলিতেছে--“অস্তরাত্ম! গ্রকাশিত হও”। 

জ্যোতিঃসম্পদ্ মানব-মনের এই পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনে তুষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ 
জনন-মরণের সঞ্চিত বেদনা দুরীভূত করিয়া অন্তরের গভীরতলের দ্বার উদঘাটন 
করিয়া বলিতেছেন-_“আত্মস্থ হও। আপনাকে বিকশিত কর, আপনাকে সমর্পণ কর, 

আপনার দিক হইতে সকলের দিকে ফের ।” 

মানব-মন পরিপূর্ণভাবে এই নির্দেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনাকে ব্রান্ম-ভাগবত 
করিবার নিমিত্ত কন্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনায় রত হইল; এবং এইব্ধপে কর্শ, ভক্তি ও 
জ্ঞানের সমন্বয়ে নি্বের চাঞ্চলা দূরীভূত করিয়া আত্মস্থ হইল। 

এই কন্ম-ভঞ্তি-জ্ঞানের সাধনাই আমাদের শিক্ষা-মন্ত্র আমাদের দীক্ষা-মন্র। আজ 



ভারতের নারী 

আমর পাশ্াত্য-জাতির সংশ্রবে আসিয়া আমাদের দেশের সেই সাধন1 তুলিয়া গিয়াছি। 

জননীগণ, এই দুর্দিনে আপনার! কনম্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনায় আমাদের দেশকে পুনরায় 

পৃত ও ভাগবতী করিয়া! তুলুন । 

ভারতের অব্ধান 

বিশবব্রঙ্গাপ্ডের মধ্যে কত পৃথিবী, কত চন্দ্র, কত সূর্য আছে, তাহা এখনও মানুষ 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই । সকলেই একটা পৃথিবী, একটা স্ুধ্য ও একট চন্দ্র ও 
কতকগুলি গ্রহনক্ষত্র দেখিয়াছে। আবার আমাদের এই পৃথিবীতে ন্দ্র্্য ও 'গ্রহ-নক্ষত্র 

কতটুকু কাজ করে, তাহাও কেহ এখনও বলিতে সম্পূর্ণ সমর্থ নহে। তবে আমরা 

যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহার তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল, এরূপ নির্দেশ করা 
সম্ভব হইয়াছে, এবং উহাকে নৃতন ও প্রাচীন নামে অভিহিত করা গিয়াছে। প্রাচীন 
ভাগে এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ওসিয়ানিয়া এই কয়টা মহাদেশ। এই এসিয়া 
মহাদেশই আবার দ্বাদশটী দেশ। তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ একটী। এই ভারতবর্ষই 
আমাদের দেশ। 

ভরত রাজার নাম হইতেই আমাদের দেশের নাম হইয়াছে 'ভারতবর্ধ' । আমাদের 
দেশের মত দেশ পৃথিবীতে কোথাও নাই। কোন দেশেই হিমালয়ের মত স্থন্দর ও 
স্ু-উচ্চ পর্বত নাই বা সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, গোদাবরী ও সরস্বতীর মত হন্দর সুন্দর 

নদনদীও নাই। প্রাকৃতিক দ্রব্য-সম্ভারে সম্পতিশালী ভারতের মৃত স্থান কোথাও 
নাই। ভারতে যাহা! নাই, তাহা পৃথিবীর কোথাও নাই। রামায়ণ, মহাভারত ও 

পুরাণাদি 'হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে পারা যায়। এই ইতিহাস পাঠে 

আমরা আমাদের দেশের সংস্থান সম্বন্ধে এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ও সতী-সাধবীগণের 
সম্বন্ধে সব কথাই জানিতে পারি। র 

উত্তরে মণিময় পর্বত-রাজ হিমালয় ভারতমাতার মুকুটন্বরূপ বিরাজমান ; দক্ষিণে 

হু 



ভারতের অবদান 

অনস্তরত্বাকর নীলাম্ব ভারতমহাঁসাগর তাহার চরণ বিধৌত করিতেছে । পশ্চিমে 

আরবসাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর যেন তাহার চরণারবিন্দে আপনার্দিগকে উৎসর্গ 
করিবার নিমিত্ত ছুটিয়াছে। মধ্যে বিদ্ধ্যপর্ব্ত মেখলা'র ন্যায় শোভা পাইতেছে । সেই 
মেখলায় যেন তিনি ছিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। হিমালয় হইতে বিদ্বাপর্ধবত 
পর্য্যন্ত উত্তর ভাগকে আধ্যাবর্ভ এবং বিদ্ধ্যপর্বতের দক্ষিণের দেশকে দাক্ষিণাত্য বলে। 

মনে হয় প্রকৃতিদেবী নিজের মনের মত করিয়া ভারতমাতাকে সর্ধবসৌনারধ্যময়ী করিয়াছেন । 

আধুনিক এঁতিহাসিকগণের বিশ্বাস-_ভারতীয় সভ্যতার আদিপুরুষ আধ্যগণ 

ভারতের পঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধুনদের তীরে প্রথমে বাস করেন। তাহার! হিন্দু নামে 
অভিহিত । সেই হিন্দুজাতি ক্রমে ক্রমে ভারতের সর্বত্র নিজ সভ্যতালোক বিকীর্ণ 

করিলেন। লোক-বৃদ্ধির সহিত সংসার ও সমাজের স্ববিধার জন্য তাহারা চারি বর্ণের 

সৃষ্টি করিলেন। ইহাদের মধ্যে ধাহারা ধর্মচিন্তা করিতেন এবং সকলের মধ্যে ভগবান্কে 
মূর্ত করিয়া, সকলকেই আত্মপ্রতি্ঠ করিয়! জগংকে সঙ্িদানন্দের অধিকারী করিতে 
লাগিলেন, এবং ত্যাগ ও জ্ঞানের বলে দেশকে ভাগবতী করিয়া তুলিলেন, তাহারা! 

হইলেন ব্রাহ্মণ। সমাজে ইহাদের কর্তবা নির্ধারিত হইল বিছ্যাচঙ্চা, ধর্মশিক্ষা দান, 
সকলের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন, সমাজের হিতার্থে স্ব স্ব 

সাধনা, তপস্যা ও শক্তির নিয়োগ । ধাহারা ব্রাহ্মণের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ 

করিলেন, অর্থাৎ ধাহার' ব্রাহ্মণের দক্ষিণ বাহু-স্বরূপ, ধাহার] রাষ্ট্র ও সমাজকে অনার্ধের 

হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্ধারণ করিলেন, যাহারা স্ব স্ব বীর্যা ও জীবন দান 

করিলেন, দেশ-রক্ষার্থে ধাহার! ক্ষত্র-সম্পদে দেশকে ধনী করিলেন, তাহাদের নাম হইল 
ক্ষত্রিয়। ধাহাঁরা এই আদর্শ হৃদয়ঙম করিয়। লোকস্থিতির জন্য সমাজের পুষ্টিসাধনে 
আত্মনিয়োগ করিলেন এবং অর্থ-সম্পদে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিলেন, তাহাদের নাম 

হইল বৈশ্ব। আর তিন জাতির কর্তব্যের প্রতিদান করিয়া ভূমাঁনন্দের অধিকারী 

হইবার জন্য ইহাদের সেবায় ধাহারা অগ্রসর হইলেন, তাঁহাদের নাম হইল শূত্র। তখন 
চতুর্বর্ণের সকলেই সমভাবে সমাজের সেবা করিতে লাগিলেন, কেহ কাহাকেও হীন 
বলিয়! বিবেচনা করিতেন না । 

ণু 



ভারতের লান্ী 

হিন্লুগণই প্রথষে সর্ধপ্রকার বিগ্ার চর্চা করেন আর জগৎকে জ্ঞানালোকে 
উদ্ভাসিত করেন। ভারতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি জননী-_ত্যাগ-সাধনার পীঠভূমি | 

ভারতের বিদ্যা, ভারতের সাধনা, ভারতের ধন্ন, ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা, ভারতের 

সতী-ধর্মের কী্তি-্থক্ত সর্ববজ্র বিঘোষিত-__হয়গ্রীমপ্তিত। ভারতের রমণী “অজ্ঞান-তমঃ- 

খণ্ডনী, হুক্ত-জননীত্রন্ধবাদিনী, খত্মগুল-মণ্ডনী”। 

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, ধশ্মরক্ষা প্রভৃতি কর্তব্য-সাধনের কাহিনী 

জগতের ইতিহাসে দ্বিতীয় নাই। শ্রীরাম-পত্রী সীতা, লতীত্ব-ধন্ম দ্বারা জগংকে পরিপৃত 
করিয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী মৃত স্বামীকে বাচাইলেন-_ভারত ভিন্ন জগতে কে কোথায় 

এ দৃশ্য দেখিয়াছে ? কোন্ দেশে বেহল। গলিততপ্রায় স্বামীর দেহে প্রাণসধ্ার করিতে 

পারিয়াছেন? কোন্ দেশের 'সতী" স্বামী-শিন্দা শুনিয়া! দেহত্যাগ করিয়াছেন? কোন্ 

দেশে মৃর্তিমতী-সতী সতী” গিজের দেহখানি বায়ান্ন খণ্ড কধিয়া চারিদিকে ছড়াইয়' 

সমগ্র দেশকে এক পুণ্য গণ্ডতীর ভিতর রাখিয়াছেন_--পাছে পাপ স্পর্শ করে! দময়ন্তী, 

নীলা, চুড়ালা, রন্তিদেবী, দ্রৌপদী, চিন্তা গ্রভৃতি রাজকন্যা হইয়াও জেচ্ছায় কত কেশ সহা 
করিয়াছেন! স্বামী অন্ধ ছিলেন বণিয়া গান্ধারীদেবী চক্ষে বন্ত্র বাধিয়া নিজেও অন্ধ 

সাজিয়াছিলেন ! বাজপুতনার বীর-রমণীগণের '“জহ্রব্রতের' কথা' শ্মিতবদনে স্বামী ও 

পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের কাহিনী কে না জানে? বিধাতার আশীর্বাদে, তাহাদের 

পুণ্য-মহ্মায় এদেশ সতীর খনি । কতক কালমাহাত্মোে, কতক আমাদের শিক্ষার দোষে 

এখন সেভাব বিরল হইলেও সতীর অ্ম্পর্শে পুণ্য পীঠস্থানের পবিভ্র ধুলি ভাগীরথীর 
পবিত্র সপিলের মত চিরপ্িই সমন্ত কলুষ ধৌত করিতেছে । ধন্মজগতে এবং কর্শজগতে 
ভারতের অবদান অপূর্ব । 



নারীর আবশ্ঠাকত। 

, বিশবহথতির সকল আদর্শের সারভৃতারপে ভগবান্ নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। 
স্থিরচিত্তে পর্যালোচনা করিলে আমর! জগদ্বদ্ধনের সমুদয় উপাদান নারী-জাতির মধ্যে 
উপলব্ধি করিতে পারি। প্রররুতি বিশ্বজগতের বন্ধন; নারীর অন্থ নামও প্ররুতি। 

বিশ্ব-গ্রসবিনী আগ্যাশক্তির অংশরূপে তাহাদের জন্ম, সেইজন্য জগত স্ত্রীজাতিকে মাতৃচক্ষে 

দেখে । জগতে সর্বসস্তাপ হরণ করিতে মায়ের গ্ায় কে আছে? মাতৃগর্ভে অবস্থানের 

পর হইতে মায়ের জীবিত-কাল পধ্যন্ত আমরা অশেস্প্রকারে তাহার যত্বে রক্ষিত, পালিত 

ও বদ্ধিত হই। কবির চক্ষে অনেক সময় স্ত্রীজাতিকে লৌন্দর্যের সারভূতারপে বণিত 

হইতে দেখা যায়, কিন্ধু পুপ্পের সহিত তুলন। করিয়। কেবল তাহীর মাধুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য 

করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া কর্তব্য নহে; পুষ্পকে বিশ্ববিটপীর বীজরূপে উপলদ্ধি করাই শ্রেষ্ঠ 
উদ্দেশ্য । ক্রোড়ে কমনীয়কান্তি শিশু রমণীর যে শোভা বর্ধন করে, জগতের সমগ্র 

অলঙ্কার ও সৌনর্ধ্য তাহার শতাংশের একাংশও বাঁড়াইতে পারে কি না সন্দেহ! সংসার- 

জীবনে নারী-ক্তাতির কর্ভব্যপালনের সহিত তাহার দৈহিক সৌন্দর্যের উপযোগিতার 

তুলনায় শেযোক্রুটী একান্ত অকিঞ্চিংকর বপিয়া মনে হয়। জনোর প্রথম প্রভাত হইতে 
নারীই সংসারকে মধুর স্সেহবন্ধনে আবদ্ধ করেন। নারীকে কুমারীরূপে পার্বতী, 
যুবতীরূপে যট়েশ্বধযমী, মাতৃরূপে জগদগ্বা, প্রৌটারাপে জগৎপালিকা ও বৃদ্ধারপে স্বয়ং 
জগছ্ধাত্রী বলা হয়। রোগে, শোকে; ছুঃখে, দৈন্তে, অভাবে, অভিযোগে, মানবের সর্ববিধ 

অশান্তিতে নারীই একমাত্র শান্তিপ্রদায়িনী । ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ভিন্ন ভিন্ন মহিমার 

কথঞ্চিং আলোচনাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ঠ | 



সাজীজ আদর্শ 

“হ্চল77শি, অক কলতাণ হোক, 
কলতাঁলণে স্ুলেো গৃহ ও 

সন্কলেন্ন ক্তুন্ি শির হও 
€হাঁক্ড সন্ফালে তামা প্রি । 

অ্রব সীম শুভ নিম্দুল 
ওপ্রভা তস্য -তভলেলে, 

সংসাল খাক্ক শশত্ভদলল সহ্ম 
িকশ্পিষ্সা শত্ভত দলে । 

বস চি তি, তি 1880 

সক্ষঘ্বিভ তবিত অব হাক হস্তে 
লা যেনে ফিকে শো ক্ষুঞ্র 

শাক্তোজ্ভবলা হুল-ছল আহি 
কক্ষুণাজস খাতকে স্ুশ । 

শিশুদের তুমি “শ্পিশ-সাহ্ী” হও 
বধু সহকন্সিনী, 

ল্ল্ন্দ. সব্ী শ্বশ্র-তহুহিত্তা 
স্বামী-সহখ্ন্সিলী | 

সাব্িক্রী-ম্াা ছুড়ে 
বখধ্যেন্ সাথে আভল হজে 

জভ্ভাইস্াা খাঁক্ আীত্ডর 1৮ 



আর্ধ্যশাস্ত্রে নারীধর্মম 

আজ এই দুর্দিনেও ভারত তাহার বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ন রাখিয়াছে। ভারতের নারী 
এখনও ধর্মবিচ্যুতা হন নাই। এখনও ভারতের নারী সর্বত্র পৃজিতা। ভারতের .. 
অধিকাংশ পুরুষ এখনও নারীকে দেবীভাবে পূজা! করেন বলিয়াই তাহারা স্ত্রীজাতিকে 
বাসনার বিষয়ীভূত করিতে চাহেন না। পাছে পাপম্পর্শে পুণ্যগ্রতিমী কলুষিত হয় 
এই ভয়ে স্ত্রীলোকের জঙ্থ নানারূপ বিধি-ব্যবস্থা অবলগ্িত হইয়াছে । অন্তদেশ প্ররুত 
নারীপূজা জানে নী। ধাহারা! নারীপূজার দাবী করিয়া গর্ব প্রকাশ করেন, একটু 
অপক্ষপাত দৃষ্টিতে বিচার করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে তীহারা নারীপুজার 
নামে সর্বত্রই নারীত্বের অবমাননা করিতেছেন। ভারতের মুনি-ধিগণ জগতের 
আদর্শ্বূপ নরনারীর আচরণীয় যে সকল নিয়ম শান্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা 
একবার আলোচন! করিলেই বুঝিতে পার' যায়---পুরাকালে হিন্দুগণ স্ত্রীজাতিকে 
কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বাস্তবিক হিন্দুগণ জ্ীজাতিকে যেরপ শ্রদ্ধা, সম্মান 

ও গৌরবের আসন দিয়াছিলেন, সেরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশে এযাবৎ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয় না। নারীর পাতিব্রত্যের এরূপ গৌরবের বিষয় অন্ত জাতি ধারণায়ও 
আনিতে পারে না। 

আমাদের দেশ যে আজ তাহার সেই পুরাতন আদর্শ হইতে পিছাইয়! পড়ে নাই, 

তাহা বলিতেছি না। এই অধঃপতনের মূল কি, তাহা আমরা প্রসঙ্গভ্রমে আলোচনা 
করিব। কুশিক্ষিত, কাগুজ্ঞানহীন, গুরুজনে ভক্তিবিহীন_ ব্যক্তিরাই তাহাদের স্ত্রীকে 
বিলাসের পুত্তলি করিয়া তুলে, সেই সঙ্গে দেবীগ্রতিমা বিলাসের সংস্পর্শে কলুঘিত 

হয়। তাহার] দেবীপৃজা জানে না; তাহাদের দেবীপুজার মন্ত্র নাই, তাহার! দেবীপুজায় 
যে ধূপধূনা জালায়, তাহা হইতে নরকের পৃতিগন্ধই বাহির হয়, সেখানে দেবীপ্রতিমা 
থাকে না; থাকে কেবল তামসিক ভোগের লীলা । 

প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, তাহা অষ্টম পৃষ্ঠার কয়েকটি উদ্ধৃত বচন হইতেই স্পষ্ট 
বুঝিতে পারা যায়। 



সার়তের নারী 

| মনু লেন £--"যে বংশে রমণীগণের পরম সমাদর বা সম্মান হয়, সে বংশের প্রতি দেবগরণ প্রসন্ন 

থাকেন, আর যেখানে রমণীর আদর নাই, সম্মান নাই, সে বংশের যাগহজ্ঞাদি কার্ধাও নিক্ষল হয় । যে 

শে দম্পততী খরম্পরের প্রতি নিত্য সন্তষ্ট, সেখানে মঙ্গল অবশ্থস্ঠাবী ।” 

"সাধী স্ত্রী আদরগ্ৌরবে হর্ষোংফুল থাকিলে সমস্ত বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। আর স্ত্রীলোকের অবমা নন! 

হইলে সে বংশের বৃদ্ধি হয় না। যেখানে গভীর রাত্রে স্ত্রীলোকের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, সেস্থান অচিরাৎ 

শাশানে পরিণত হয়। রমণীগণ অশেষ মঙ্গলের আম্পদ। রমণী গৃহের শোভা, সংসারের লক্ষ্মী । জ্রীতে 
ওন্ত্রীতে কোন প্রভেদ নাই । যে মুঢ় পুরুষাধম স্ত্রীলোকদিগকে অবমানন। করে, সতী পীর্ববতী পদে পদে 

তাহার অমঙ্গল করেন ।” 

'্বামী রুষ্ট হইলেও পত্রী সর্বদা হষ্টা থাকিবেন, গৃহকর্মে দক্ষ! হইবেন, গৃহস।মস্্রী-কল পরিঞার- 

পরিচ্ছন্ন রাখিবেন এবং ব্যয়বিষয়ে বিবেচন! করিয়! চলিবেন। পতি সদাচারবিহীন, অঙ্ঠ স্ত্রীতে আসক্ত, 

বিষ্চাবিহীন হইলেও সাধবী-্ত্রী সর্বদা দেবতার হ্যায় স্ঠাহাকে সেনা করিবেন। সাধবী স্ত্রীর সন্তান না হইলেও 

তিনি স্বর্গে যাইবার অধিকারিণী ।” 

শ্্রীলোক বাভিচার দোষে দুষিত হইলে সমাজে নিন্দনীয় হয়। শৃগাল-যৌনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং 

কুষ্ঠাদি মহারোগে আক্রান্ত হইয়! অতিশয় ক্লেশ পায়। ধিলি সর্ববপ্রকারে পতির বশীভূত থকেখ, তিনি 

ব্গে ্ বামীর সঙ্গ প্রাপ্ত হন।” 

'স্্রীলোকদিগের স্থাধীনত। সম্বন্ধে রিসু্টনংহিতার মত £-পড়ি_ধুদেশে_গ্রমন করিলে, স্ত্রী 
কোন স্থানে যাওয়া! আসা কিংবা! বেশভৃষ! করিবেন শা, গব।ক্ষপথে দাঁড়াউবেশ না, কোন কার্যাই ম্বামীর 

আজ্ঞ৷ ব্যতীত করিবেন না ।” 

শঙ্খ বেলন ৫-ম্মীলোকের কোন গানে যাইতে হঈলে, গুরুজনের আদেশ লইয়। যাইবেন, 

পরপুরুষের সহিত বাক্যাল।প করিবেন না ।” 

বহ্িপুরাণ বেন হ-“রমদী পরাতে পতিকে প্রণাম করিয়! শধ্যা হতে উঠিবেন। বিছানা 
হইতে উঠিয়। গৃহ পরিষ্কার করিয়! স্নান করিবেন। পরে দ্বেভা, ব্রাহ্মণ ও পতিকে পুঙ্গ। করিয়া দেবতার 

প্রধাম করিবেন। তংপরে রন্ধন করিয়। ম্বামীকে ভোজন কর।ইবেন এবং অতিথি ও ঙ্টান্য মকলকে 

খাওয়াইয় নিজে খাইবেন। স্বামীর মৃতুাুর পর স্ত্রী ব্র্নচ্ঘ: পালন কিংব। সহছগমন করিবেন ।” 
লক্ষ্মী (বিনু্পুরাতে ) বলেন £-"ষে নারী সর্বদা পরি্ষার-পরিদ্ছন্ন থাকে, পতিত্রতা, 

প্রিয়বাদিনী, সতাভাধিণী, ব্য়কুষ্টিতা, পুত্রবতী, দেবতাগণের পুজাশ্রিয়া, গৃহমার্জন-তংপরা, জিতেঙ্টিয়া, 
কলহবিরত, ধর্দারতা৷ ও দয়ািত। হয়, আমি তাহাতে বাস করি!” 

কোশল্যাদেনী লীতাদেবীকে বনগমন সময়ে বলিম্াচ্চিতেনন £--“বংদে ! থে নারী 

৮৬ 



স্্রীশিক্ষা 

প্রিরদনদিগের আদরতাজন হইয়াও বিপদে স্বামীসেবায় পরাগুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগপিত 
হইয়া থাকে। এইরূপ অসতীদিগের ম্বভাব এই যে, উহার স্বামীর সম্পদের সময় সুখভোথ করে এবং 

বিপদ উপস্থিত হইলে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়ী থাকে । উহীরা মিধা|! কহে এবং পতির প্রতি একান্ত 

বিরাগ বলিয়৷ অল্প কারণেই বিরক্ত হইয়! উঠে। এই সকল স্ত্রীলোক অভ্তন্ত অস্থির-চিন্ত; উহার! কুলের 

অপেক্ষা রাখে না, বসন-ভুষণে বশীুত হয় না, ধর্মাজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা কয়ে এবং দৌষ দেখাইয়। দিলে 

অস্বীকার করে। কিন্তু ধাহার! গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনাদের কুলমর্ধযাদা পালন করেন, ধাহার! 
সত্যবাদিনী ও শুদ্বা্থভাবা, সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণাসাধন বলিয়া মনে করেন। এক্ষণে আমার 

রাম যদিও নির্বাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি ইহাকে অনাদর করিও না। ইনি দরিদ্র বা সম্পন্ধ হউন, তুমি 
ইহাকে দেবতুলা বিবেচনা করিবে ।” | 

স্রীশিক্ষা 

্ত্ীশিক্ষ। কখনও দোষের নহে, কিন্তু ্রীজাতির শিশ্সা পুরুষের শিক্ষার অন্থরূপ 
হওয়া উচিত নহে। বর্তমান সংস্কারের যুগে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি একমীত্র আদর্শ- 

স্থানীয় বলিয়! স্বীকার করা যায় না। এ জগং শিক্ষা্ষেত্র। মনয়োর সর্ধাঙ্গীণ 
চিন্তা ও কার্ধাপ্রণীলী স্ুনিয়প্থিত হওয়া একান্ত শিক্ষা-সাপেক্ষ। কিন্তু কতকগুশি পুস্তক 

পাঠ করা বা সীমাবদ্ধ রীতি-নীতি আলোচনা করাই শিক্ষা শব্দের একমাত্র লক্ষাস্থল 

নহে। যে, যে বিষয়ের উপযুক্ত, তংসন্বদ্ধে তাহার পর্ণজ্ঞান লাভ করাই শিক্ষার 

প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য | স্ৃতরাং ব্লাস-বহুণ সাজসজ্জায় ভূষিত হইয়! স্কুল- 
কলেজে অধ্যয়ন না! করিলে ধে তাহাদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল, স্্রীজাতী সম্বন্ধে 

এইরূপ মন্তব্য সমীচীন নহে। একজন স্থবিজ্ঞ ইঞ্জিনীঘার যদি সেক্স্পিয়ার বা 

বাইরণে অনভিজ্ঞ হন, তথাপি তাহাকে অশিক্ষিত বল! যাইতে পারে না। সেইরূপ 

ংসারধর্দে অভিজ্ঞা, সন্তানপাঁলনরতা ও স্বামী-সেবাপরারণা, সাধ্বী-রমণী নিরক্ষর। 

হইলেও তাহাকে অশিক্ষিত ব্লা যায় ন]। তবে একটী কথ। উঠিতে পারে-_ 

গ্রস্থাদি-পাঠ-ব্যতীত উদ বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ কিরূপে হইবে? এক্ষে জে আমাদের 

৯ 

নি ও 
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স্কারতের নারী 

বক্তব্য এই যে, স্ত্রীজাতি ম্বাধীনা৷ নহেন? সর্বসময়েই তাহারা পুরুষের অনুবঞ্তিনী) 
সতরাং শিক্ষিত চরিত্বান্ স্বামী সচেষ্ট হইলেই সহজে সে শিক্ষা দান করিতে সমর্থ হইবেন। 

আজ কাল আমরা দেখিতে পাই, অনেক সঙ্গতিপন্ন ভদ্র গৃহস্থ-পরিবারে বর্তমান 

স্্ীশিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে পুরস্ত্রীগণ সংসার-কর্মে নিতান্ত অপটু 
হইয়া উঠিতেছেন। একদিন পাচক-্রাক্ষণ অনুপস্থিত হইলে স্বামিপুত্রকে উপবাসী 
থাকিতে হয়, ইহা! কি নিতাস্ত পরিতাপের বিষয় নহে? মন্ুুষ্ের উন্নতি চিরস্থায়ী 

নহে; চিরদিন পাচক ও দাসদাসীর দ্বারা সংসার-কাধ্য নির্বাহ না-ও হইতে পারে; 

সে-ক্ষেত্রে সংসার-কার্যে অনভিজ্ঞা রমণীর অবস্থা যে কত শোচনীয়, তাহা সহজেই 
অনুমান করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থের গৃহিণীগণ 

কার্্যনিপুণা না হইলে সংসারধশ্ম পালন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে 

হিন্দুরমণীগণ সহিষ্তাঁর আধার বলিয়াই বর্তমান দুর্দিনেও হিন্দুসমাজজ অটুট 
রহিয়াছে । হিন্দুরমণীগণের সংসারপালন-প্রথা স্বচক্ষে অবলোকন করিলে কোন 
সহদয় ব্যক্তি বিশ্মিত না হইয়া থাকিতেই পারেন না। আজ যদি আমাদের ব্যবস্থার 
দোষে আমাদের রুচির বিকারে সে পথ হইতে তাহাদিগকে বিচলিত কর! হয়, তাহা 
হইলে সমাজের ভিত্তি পধ্যস্ত বিচলিত হইয়া উঠিবে। 

সত্ীশিক্ষার অর্থ শুধু ভাযাশিক্ষা বা সাহিত্যচচ্চা নহে। নারীর কর্তব্য, নারীর 
আচরণীয় কার্ধযাবলী শিক্ষা করাই স্ত্রীজাতির প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। সংসার-ধর্শে 

সম্পূর্ণ শিক্ষিতা একজন নারী আধুনিক বিশ্ববিগ্ালয়ের একজন এম্; এ, পাশ পুরুষ 
অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ । কতিপয় পুস্তক মুখস্থ করিয়া পরীক্ষালয়ে যাইয়া তদনুরূপ 
লিখিয়! আসিতে পারিলেই এম্, এ পাশ করা সম্ভব হয়; কিন্তু সংসারসম্রাজ্জী হইতে 
হইলে বিবাহকাল পর্যন্ত সংসারের সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অপরিচিত 
শ্বশুয়কুলে যাইতে হয়। লজ্জা, বিনয়, গাভীধ্য, স্ষেহ, দয়া, সরলতা, ও সতীত্বের 
সৌন্দধ্যে আপনাকে বিভৃষিত করিয়া সকলের মনোরগ্তন করিতে প্রস্তৃত হইতে হয়। 
তবে সংসারের হিসাব-নিকাশ, সদগ্রন্থ অধ্যয়ন ও সাহিত্যাদি চচ্চা করিতে শিখিবার 
জন্য যত অধিক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিতে পারেন, ততই সমাজের ও সংসারের মঙ্গল । 
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(বিবা 

বর্ডমান যুগের শিক্ষা-পদ্ধতিতে অক্ষর-পরিচয় প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই হইতেছে । 
তাহাতে যে সকলেই স্থুশিক্ষিতা হুইতেছেন, এমন কথা বলা যায় না। আবার অক্ষর- 

পরিচয় না থাকিলেই শিক্ষিত হওয়া! যায় একথা আমরা বিশেষরূপে দেখিয়াছি। পূর্বে 
অনেক স্ত্রীলোকেরই অক্ষর-পরিচয় ছিল না, তথাপি তাহার! অনেকেই সুশিক্ষিত! 
ছিলেন। জীবনে সমাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সকল ইন্জ্িয়ের ঘার দিয়া 

মানুষ নানাভাবে জ্ঞান অর্জন করিয়া শিক্ষা লাভ করে। আমাদের মাতৃজাতি, আমাদের 

মাঁমাসী, পিসী, ঠাকুরমা, দিদিমা”-ধাহাদের ক্রোড়ে আমরা লালিতপালিত বদ্ধিত 

হইয়াছি, ধাহাদের মুখে মুখে রামলক্ণ-কর্ণার্জুনের বীরত্বকাহিনী, সীতা-সাবিত্রী-বেহুলা- 
লক্ষীন্দরের পুণ্য-আখ্যানের সরস কথ! শুনিয়া আমাদের মর্খে তাহা গাঁথা হইয়৷ গিয়াছে, 

ধাহার1 দেশের বালকবালিকাদিগের জীবনপথে অমূল্য পাথেয় দান করিয়া গিয়াছেন, 
সেই মাতৃজাতির অক্ষর-পরিচয় ছিল কিন! সন্দেহ, এক্ষেত্রে আমর কি তাহাদিগকে 
অশিক্ষিতা বলিয়৷ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে পারি? নিশ্চয়ই ন1। শিক্ষার পরিচয় হয় ভদ্র 
ব্যবহারে; শিক্ষার সার্থকতা হয় চরিত্র-সাধনে; শিক্ষার পরিপূর্ণতা হয় আদর্শ 

জীবনে । কাহারও অক্ষর-পরিচয় ন1 থাকিলেও যদি তীহার চিন্তা ও কাধ্যপ্রণালী 

সর্ববাজীণ ুনিয়দ্বিত ও কল্যাণ-দায়ক হয়, তাহা হইতে তাহাকেও আমর! শিক্ষিত 
বলিব। 

বিবাহ 

বিবাহ--বর ও কন্তার অপূর্ব প্রাণের সম্বন্ধ, অচ্ছেন্ট প্রেমের বন্ধন। কোন কোন 

দেশে বিবাহ শুধু চুক্তিমাত্র, কিন্তু হিন্দুর বিবাহ অতি পবিজ্র ধর্মবন্ধন। চুক্তি ক্ষণস্থায়ী 
কিন্তু ধর্মবন্ধন অবিনশ্বর । পতি ও পত্বীর সম্বন্ধ অনন্তকালের সম্ন্ধব। হিন্দুপত্থী 
ভাবেন_আজ যিনি আমার পতি তিনি অনন্তকাল আমার পতি) ইনি অতীতেও 
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আমার পতি ছিলেন এবং পরকালেও থাকিবেন। পতি ভাবেন, আজ যিনি আমার 

পত্ধী, ইনি জন্মে জন্মে আমার পত্বী। 

বিবাহের সময় স্বামী সপবিত্র বেদের মন্ত্র উচ্চারণপূর্র্বক অগ্নি-সাক্ষী করিয়া 
বলেন £--“তোমার প্রাণের সহিত আমার প্রাণ, তোমার অস্থির সহিত আমার 
অস্থি, তোমার মাংসের সহিত আমার মাংস এবং তোমার চর্মের সহিত আমার 
চম্ম মিশাইয়া লইলাম) মনে, প্রাণে ও দেহে তুমি আমি এক হইলাম” (১) কি 
পবিত্র মহান্ ভাব ! 

স্ত্রী বলেন--“ফ্ুবমসি প্রবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্” হে ঞ্ুব (নক্ষত্র), তুমি যেমন 

অচল-অটল, আমিও যেন পতির কুলে তেমনি অচল-অটল হুইয়৷ থাকি । 

আবার শ্বামী বলিতেছেন_-“এই যে তোমার হৃদয়, উহা আমার হউক । এই 
যে আমার হৃদয়, ইহা তোমার হউক” (২) [ অগ্নি সাক্ষী করিয়া ] “সত্যরূপ 
্রস্থিবন্ধন দ্বারা আজ তোমার মন ও হৃদয়কে ( আমার মন ও হৃদয়ের সহিত ) বন্ধন 
করিলাম ।” (৩) “তুমি আমি একপ্রাণ, একমন ও একচিত্ত হইলাম |” 

“আমার ত্রতে (কর্মে) তোমার হৃদয় নিহিত হউক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের 
অনুরূপ হউক, তুমি একমনে আমার বাক্য পালন কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার 

করিয়া দিউন |” (৪) 

(১ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধানি, 

অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈমাংসান্, ত্বচা ত্বচম্। 

(২) যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্ত হদয়ং মম । 

যদিদং হৃদয়ং মম, তদন্ত জদয়ং তব ॥ 1 

(৩) বঞ্সামি সতাগ্রস্থিন! মনণ্চ হাদয়ধ তে । 

(৪) মম করতে তে স্বাদয়ং দধাতু, 

সম চিত্তমনুচিত্তং তেইস্ত | 

মম বাচমেকমন। জন্য, 
প্রজাপতি স্া নিযুনত্ু মহাস্ ॥ 
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বিবাহ: 

পত্রী বলিতেছেন--“হে অরুদ্ধতি! আমি তোমারই মত যেন আমার পতিতে, 
কায়-মনোবাক্যে অবরুদ্ধা হইয়া থাকিতে পারি 1” (১) 

হিন্দুশান্ত্রের বিবাহ্ধর্ম কিরূপ পবিত্র, ধর্মমূলক ও মরম্পর্শা, তাহা উপরিলিখিত 
বিবাহ-মন্ত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর অন্ত কোন দেশের বিবাহ-মন্ত্ 
এইবূপ উচ্চ ভাবপূর্ণ নহে । 

ভারতীয় ধর্মে বিবাহিতা নারীর আসন অতি উচ্চে। সাধারণ কথায় লোকে 

বলে অমুক ব্যক্তির গৃহিণী নাই, অতএব তার গুহই নাই। “ন গৃহং গৃহমিত্যাহ্গূহিণী 

গৃহমুচ্যতে।” গৃহের সম্রাজ্ঞী গৃহিণী। এই রাজ্যে স্বামীর আধিপত্য নাই, পুরুষের 
স্বাধীনতা নাই। এই রাজ্যে পত্রী স্বাধীনা, এখানে নারীর সর্বময় কতৃত্ব। বিবাহের 
সময় মন্ত্র বলা হয় “সমাজ্জী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব, ননান্দরি চ সম্রার্জী।” 
অর্থাৎ শ্বশুরের রাজ্যে তুমি সম্যক্প্রকারে বিরাজমানা হও, শাশুড়ীর হৃদয়রাজ্য তুমি 
জয় কর, ননদের উপরেও তোমার স্সেহের রাজ্য বিস্তৃত হউক। 

বাহিরের রাজ্যে পুরুষের কর্ণক্ষেত্র, গৃহের রাজ্যে গৃহিণীর । আমাদের দেশে 

্ত্রীবাচক যতগুলি শর্ষ আছে, তাহার অধিকাংশই গৃহ্রক্ষার পক্ষে শৃঙ্খলীষুক্ত অর্থ 
বহন করে। বথাঁ_সীমস্তিনী, সহধন্মিণী, পত্রী, পাণি-গৃহীতা, ভাধ্যা, জায়া, সতী, 
সাধবী, পতিব্রতা', পুরক্জী, অস্তঃপুরচারিণী, স্থচরিত্রা গৃভিণী, নারী, ইত্যাদি । 

প্রথমতঃ, চারিবর্ণের ব্যবস্থা দ্বারা সমগ্র জাতিতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হ্ইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, ব্রদ্ষচধ্য, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্গাস এই চারি আশমের ব্যবস্থা দ্বার! 
মানবজীবনের ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা স্থাপন সহজ হইয়াছে । এইরূপ স্থনিয়নত্রিত জীবন 
যাপন করিলে মানব সমুন্নত, সমৃদ্ধ ও ধন্মে কন্মে মহীয়ান্ হইতে পারে । 

জীবনের প্রথম ভাগে ব্রহ্গচধ্যব্রত পালনে জীবনের ভিত্তি দূঢ় হইলে দ্বিতীয় ভাগে 
বিবাহ করিয়া গাহস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। জীবনের দ্বিতীয় ভাগে কেহই 

(১) “অরত্ধত্যবরুদ্ধাহমশ্মি।” মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্রী অরু্ধতী নক্ষত্রলৌকে অবস্থিত ৷ সপ্তধিমগ্ডলের 

একটী নক্ষত্রের অতি নিকটে আর একটা ক্ষুদ্র নক্ষত্র দৃষ্ট হয়; ইহাই অরন্ধতী । এই দুইটা নক্ষত্রকে 

যুগ্মতারক। €৫০0015 5021) বলা হয় । 
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ভারতের জারী 

অবিবাহিত থাকিতে পারিবে না। হিন্দুশাস্ত্ের উক্তি এই,--“অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু 
ক্ষণমাত্রমপি ঘিজঃ 1” কোন মানবই আশ্রমহীন হইয়া থাকিবে না। সকল মানবকেই 
অধিকারিক্রমে উক্ত চারি আশ্রমের যেকোনও আশ্রমে থাকিতে হইবে। অবিবাহিত 

পুরুষ ও স্ত্রীলোক চিতস্থৈরয ও গাম্তীধ্য লাভ করিতে সক্ষম হয় ন1। শুদ্ধ চরিত্রের হইলেও 

অনেক সময় অনেকে তীহাদিগকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া! থাকেন । অতএব ব্রহ্মচধ্য 

আশ্রমের পর গাহ্স্থ্য আশ্রম (বিবাহ ) করিতেই হইবে। জান্মাণ প্রভৃতি ইউরোপের 

কতক দেশে সেই কারণেই এখন আইন প্রণয়ন করিয়! শাস্তির ভয় দেখাইয়া নর ও 
নারীকে বিরাহ্বন্ধনে আবদ্ধ করা হইতেছে । কোনও কোনও দেশে সহম্র সহ যুবক- 

যুবতীর বিবাহের ভার স্বয়ং গবর্ণমেন্ট বহন করিতেছেন। উদ্দেশ্ঠ-_সমাজে শৃঙ্খলা-স্থাপন । 
পুরুষের পক্ষে বিবাহ যেমন অপরিহাধ্য, নারীর পক্ষেও বিবাহ তেমনি 

অপরিহাধ্য । সংসারে পণ্ডিত ব্যক্তি, নারী এবং লতা, আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে 

না। (১) আশ্রয় ভিন্ন উহাদের পূর্ণ বিকাশ হয় নাঁ। গুণী বা ধনীর নজরে না 
পড়িলে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য বিকশিত হয় না। বৃক্ষ বা অপর কোনও অবলগ্বন 

না থাকিলে লতার জীবন যেমন চলিতে পারে না, তেমনি বাল্যে পিতার, 
যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের আশ্রয়ে না থাকিলে নারীর নারীত্ব ফুটিয়া উঠে 
না।(২) অতএব, সংসারে স্বামীর আশ্রয় স্ত্রী, স্ত্রীর আশ্রয় স্বামী! 

কেহ কেহ বলেন, বিবাহে যেমন স্বামীর অধিকার, স্ত্রীও তেমনই অধিকার, 
অর্থাৎ বর যেমন কন্ঠাকে বিবাহ করে, কন্যাও সেইরূপ বরকে বিবাহ করে। কিন্ত 

হিন্দুর চিন্তাধারায় ইহা অতি আধুনিক, অথচ ইহা বৈদেশিকের অনুকরণ । হিন্দুশাস্্ 
বলেন, বিবাহের বর স্বয়ং কর্তা, কন্তা কম্ম এবং সম্প্রদানকারী কন্তাদাত।। সম্প্রদাত। 

হইতে বর কন্তাকে ভার্ধ্যারূপে গ্রহণ করিলেন । পাত্রী পাত্র কতৃক গৃহীতা হইলেন। 
এই কারণেই পত্রী পাণিগৃহীতা) পাশ্চাত্য দেশেও বরই কন্তার বিবাহকর্তী। কারণ 

€১) “বিনাশ্রয়ং ন তিষ্টেমুঃ পণ্ডিত বনিতা! লতাঃ 1 

(২) পিত৷ রক্ষতি কৌমারে ভর্ত। রক্ষতি যৌবনে। 

পুজো রক্ষতি বার্ধকো ন স্ত্রী স্বাতস্ত্ামহতি । 
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চর ছি টা 
* 2] তত ৮ 

হ 

বিবাহের পরেই পাত্রীর উপাধি পরিবন্তিত হইয়! পতির উপাধিতে পরিণত হয়। গতকল্য 
যিনি ছিলেন মিস্ এমেলিয়া (17155 11736179 ) অস্ত তিনি মিসেস্ টমসন্ ( 215. 

[0101090]2 )। আমাদের দেশেও গতকল্য যিনি ছিলেন ভরহাজগোত্রীয়া, বিবাহের পর 

তিনি হইলেন শাগ্ডিল্যগোত্রীয়।; গতকল্য যিনি ছিলেন মিস্ রাঁয় ( 11755 9০১ )) আজ 
তিনি মিসেন্ মজুমদার (ধান, 11201009:)1 অতএব দেখ! যাইতেছে সকল দেশেই 

পত্বীর আশ্রয় পতি। 

এরূপ পরম্পর সম্বন্ধ থাকিলেও তবু কিন্তু আমাদের দেশের নারীর মর্ধ্যাদার 
তুলনা হয় না'। হিন্দুর যে কার্যে নারীদের সম্মান দেওয়া হয় না, সে কার্য বিফল; 
যে কার্যে নারী সম্মানিতা হন, সেই কার্যে দেবতার আশীর্ববাদ বধিত হয়। (১) 

আমাদের দেশে পিতা ব্বর্গ, পিত৷ ধর্ম, পিতাই পরম তপস্তা । কিন্তু মাতা পিতা 

অপেক্ষাও গরীয়সী, যেহেতু তিনি গর্ভে ধারণ করেন ও পালন করেন। (২) মাতার 

স্মেহের তুলনা নাই। বিবাহিতা স্ত্রীর একমাত্র গুরু পতি। পুত্রের পক্ষে মাতাপিতা 
মহাগুরু, স্ত্রীর পক্ষে স্বামী মহাগুরু, স্বামীই সর্বস্ব । আবার স্বামীর পক্ষেও স্ত্রীই 
শ্রেষ্ঠতম সথ। এবং ধন্ধ অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল। (৩) মহাঁকবি কালিদাসের 
উক্তিতে গৃহিগী মন্ত্রণাদানে মন্ত্রী, পরম্পর অবস্থান সময়ে প্রিয়তম! সী, ললিতকলাতে 

প্রিয়শি্ত। | (৪) 

পতী-পত্বীর প্রধান লক্ষণ এই যে, সদৃশ পতি সদৃশী পত্রী গ্রহণ করিবেন। পতি 
হইবেন অবিপুত ব্রহ্মচারী, অর্থাৎ ধাহার ব্রহ্মচরধ্যব্রত ভঙ্গ হয় নাই, যিনি আজ পর্য্যন্ত 
কখনও অসংযমের পরিচয় দেন নাই। আর পত্বী হইবেন কুমারী অর্থাৎ অপুরুষম্পৃষটা 

(১) হত্র নার্ধান্ত পূজান্তে রমস্তে তত্র দেবতা । 
যত্ৈতান্ত ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ (মনু) 

(২) প্গর্ভধারণপোধাভ্যাং তীতান্সাত৷ গরীয়সী 1” 

“পিতুরগ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ 1” 

(৩) অর্ধাং ভার্ষা। মনুযস্ত ভার্ধা শ্রেষ্ঠতম: সখা । 
ভার্ধা মুল ত্রিবন্ ঘঃ সভার্যঃ স বন্ধুমান্। 

(8) গৃহিশীঃ সচিবঃ সখী মিথ শ্রিয়শিত়্া ললিতে কলাবিধো । 
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খাহাকে আজ পাধযস্তও অন্ত পুরুষ কামভাবে স্পর্শ করে নাই। হিন্দুশান্ত্রে কুমারী শবের 

(সংক্ষিপ্ত ব্যাথা রজোযোগের পূর্বব্ন্কা। (১) ইংরেজীতে যে অবস্থাতে বলা হয় 
9-0995 বা 78016586909. এই ঘা শব্দের ব্যবহার দেখুন £. & 

17812 £028095৪ (8৪ 566 000100619 ) যেই দুর্গকে আজিও শক্রুপক্ষ স্পর্শ 

করিতে পারে নাই । | 
& ৮1) 9০908--89010090. 10015 00085 1058 176590 7099]. 183090 

, 80০85. অর্থাৎ যেই দৃশ্তাটা আজ পর্যন্ত কাহারও নয়ন-গোচর হয় নাই। 

4 সাত 2914-0568 055 2:০৮ 5৪৮ 590. 119. অর্থাৎ যেই ক্ষেত্রটা আজ 
পধ্যস্ত কবিত হয় নাই। কুমারী শব্ধ ছারা প্রতিপন্ন হয় ৪801169, 176০00590 

( অস্পৃষ্টা )১ 15300, 0207019969ণ ( অধধিতা )। 

বিবাহের পূর্বে ষে পাত্র বা পাত্রীর কৌমার্যব্রত ভঙ্গ হইয়াছে, বিবাহের পরেও 
যে সেই স্বামী বা! স্ত্রীর মনের বন্ধন ছিন্ন হইবে না তাহ কে বলিতে পারে? এই কারণেই 
আমাদের দেশে এই একনিষ্তা । একনিষ্ঠতা শব্দের অর্থ একনিষ্ঠ প্রেম। আজ যিনি 
আমার পতি, অনম্তকাল তিনি আমার পতি; বর্তমানে, অতীতে, ভবিষ্যতে, চিরকালই 
তিনি পতি। আজ যিনি আমার পত্রী, চিরকাল তিনি আমার পত্তী। পদ্মপুরাণে 

লিখিত আছে “পূর্বজন্মনি যা কন্যা তাং কন্যাং লভতে পতি” (উত্তর খওড ৫ম অঃ--৩১৮ 

স্কোঃ)। অর্থাৎ পূর্ববজন্মে বিনি স্ত্রী ছিলেন, পরজন্মেও পতি সেই স্ত্রীকেই পাইয়! থাকেন। 
অন্যান্য দেশে এই একনিষ্তার অভাবে প্রত্যহই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। এইরূপ 
শাস্তিহীনতাই অনেক সময় গৃহনাশ, মনস্তাপ ও আত্মহত্যার কারণ হইয়া থাকে । 

বিবাহের সময় বর বা কন্যার বাহিরের রূপটাই আকর্ষণের বস্ত নহে। ভিতর 
মাহার ছুন্দর, সে-ই সুন্দর- হোক না সে কালো। বিবাহের সময় পাত্রী ইচ্ছা করেন 
»*পাত্রটী রূপবান হয় ; পাত্রও ইচ্ছা করেন পাত্রী স্বন্দরী হয়; পাত্রীর মা ইচ্ছা করেন-_ 
জামাইটীর বিত্তসম্পত্তি থাকে, পিতা ইচ্ছা করেন জামাইটী যেন শিক্ষিত হন। জ্ঞাতিবর্গ 

শি জটলা | আন জা ৯৭ সপ পপ পাটা 

(১) অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ধী তু রোহিশী। 
দশমে কন্তক। প্রোক্ত1 অত উদ্ঘং রজগ্বল! & (কল্ঠকাস্কুমারী ) 
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ভারতের নারী-.. 





ইচ্ছা করেন পাত্রের বংশটা যেন ভাল হয়; অপর সকলে ইচ্ছা! করে “বৃহৎ আচ্ছা ! 

আমাদের দক্ষিণ হস্ডের ব্যাপারটা যেন পুরা দস্তর চলে, গন্তা গণ্ড। লুচি মণ্ডা ব্যম্।* (১) 

অতএব, শুধু বাহিরের রূপ দেখিলেই চলে না, দেখিতে হয় সব। শুধু বই পড়া- 
বিষ্ঠা থাকিলেই চলে না, দেখিতে হয় মার্জিত রুচি ও অন্তরের শিক্ষা । হিন্দুশান্ে বর 
ও কণা নির্বাচনের বহু নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে। 

শ্ররকন্া-নির্ববাচনে সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্য একটী বিষ লিখিত হইতেছে। 

মেয়েদের মধ্যে যেমন শঙ্িনী, পদ্মিনী, চিন্রাণী ও হস্তিনী এই চারিটা ভেদ আছে, পুরুষদের 

মধ্যেও সেইরূপ ভেদ আছে। সদৃশ পতি ও সদৃশী পত্বী -নির্ববাচনে সাবধান হওয়া 

প্রয়োজন । অপর এক শ্রেণী কন্তা আছে, তাহা “বিষকম্া 1” এই শ্রেণীর কন্যার সংস্পর্শে 

আসিলে পুরুষের প্রাণহানি ঘটে, ইহাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিষ উদশীরণ হয়। ইহাষের 

স্বামী বাচে না, বৈধব্য তাহার্দের ভাগ্যলিপি। কবি বিশাখদত্ের “মুদ্রারাক্ষপ” নামক 

নাটকে বিষকন্যার বিবরণ দেওয়া আছে । পুরুষদের মধ্যেও এই শ্রেণীর পাত্র আছেন। 

এই কারণেই বিবাহের দিন-খার্যের পূর্বে বর ও কন্যার রাশি এবং নক্ষত্র সিরা 

'গাণমিল', “যোটকমিল' প্রভৃতি শ্রদ্ধার সহিত বিচার করা হয়। (২) 

সেই ভার্ধ্যাই ভার্ধ্যা ধিনি পতিপ্রাণা ; তিনিই প্রকৃত ভাধ্যা। ধিনি সন্তানের জননী, 
অথচ যিনি বাক্যে ও মনে পবিভ্রা এবং পতির আদেশানুসারে চলেন । (৩) 

মহাকবি কালিদাসক্কত “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্ নাটকে মহধি কথ শকুক্তলাকে পতিগৃহে 

যাইবার সময় ্বামিগৃহে পত্বীর কর্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে মধুর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । 

গুরজনের শুুশষা, সখীজনের প্রতি প্রিয় ব্যবহার, স্বামীর প্রতি রোষ না কর 
পরিজনবর্গের গ্রাতি নেহ-করুণ আচরণ, ইত্যাদি । 

(১) কন্তা। কাময়তে দপং মাতা বিস্তং পিতা! শ্রুতস্ । 
জ্ঞাত; কুলমিচ্ছস্তি মিষ্টাননমিতরে জনাঃ ॥ 

(২) ঘযোটক বিচারে, অষ্টকূট, বথা-_বর্ণকূট, বগ্ঠকুট, তারাকুট, যোনিকুট, গ্রহমৈত্রীকুট, গণকুট, 
রাশিকুট, নাড়ীকুট । এই আটট্টার মধ্যে অধিকাংশ শুভ হইলেই মিলন শুভ | 

(৩) সা ভার্ধ) ধা প্রতিপ্রাণা, সা ভাধ্যা যা প্রজাবতী । 

মনোবাকৃকর্পাভিঃ শুদ্ধ! পতিদেশানুবন্তিনী ॥ (ব্যাস ১২৬) 
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কোনও কোনও দেশে কচিৎ দেখা যায়, পাত্রীর বয়স পাত্র অপেক্ষা অনেক বেশী; 

কিন্তু আমাদের দেশে বর ও কন্তার বয়স নিয়মিত আছে। পাত্র চব্বিশ বৎসর পর্ান্ত 
্র্বচর্ধ্য পালনপূর্বক বিশ্যাশিক্ষা করিবে, তারপর বিবাহ করিবে । শান্্কারগণ বলেন 

__তেইশ বংসর তিন মাসের পরেই গর্ভাবস্থানের নয়মাস সহ চব্বিশ বংসর ধরিতে হয়। 
কন্যার বয়ন নান! রকম নিদ্দিষ্ট থাকিলেও খতুমতী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বয়সই খাধিদের 
অভিপ্রেত। “অত উর্ঘং রজন্বলা” এই বাক্যদ্বারা রজস্বল! কন্যার বিবাহ নিন্দিত 

হইয়াছে । যৌবন-বিবাহের বিষময় ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশ জঙ্জরিত ও অনুতপ্ত । কালল্রোতে 

আমাদের দেশেও সেই বিষ সংক্রামিত হইয়াছে । 
ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ধ, প্রাজাপত্য, আহ্র, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার 

বিবাহ । আ্মধ্যে রাক্ষস-বিবাহে বা পৈশাচিক-বিবাহে বয়সের বিচার নাই, কালাকাল 
জান নাই, পাত্রপাত্রীর সাদৃশ্ত দেখা! হয় না। ইহাতে যথেচ্ছ আচরণ, উচ্ছজঙ্খল বাবহার 
মাত্র পরিলক্ষিত হয়। এই কারণেই ধর্মের দেশে, পুণের দেশে, খধিশাসিত এই 
ভারতবর্ষে অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই বর্তমান কালের উপযোগী বলিয়া 
সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত হইয়৷ আসিতেছে । পিশাচের ন্যায় মতিগতি যাহাদের, 

তাহাদের দ্বারাই পৈশাচিক বিবাহ সংঘটিত হয়। 
অধুন। ধাহার! উন্নত ও শিক্ষিত বলিয়া গর্ব করেন, সেই সকল সমাজে পণের 

টাকার দাবীতে কন্ঠার বিবাহ “কন্যাদায়” রূপে বিভীষিকাময় হইয়া! দাড়াইয়াছে। বহু 
বাদগ্রতিবাদে, জনহিতকর নানা সভার অনুষ্ঠানে পণপ্রথা ক্রমশঃ হাস পাইতেছে বটে, 
কিস্ত অতি ভ্রুত ইহার সমূলে উচ্ছেদ বাঞ্ছনীয়। বড়ই পরিতাপের বিষয়__সংস্কারের 
ছলে হিন্দুসমাজে নানাদিক্ হইতে নান! রকমের বিপ্লব ঘটিতেছে? কিন্তু গ্রকত গলদ 
যেখানে তাহার তো কোন প্রতিকার হইতেছে না! পবিজ্র, কল্যাণপ্রদ বিবাহব্যাপারে 
ঘরে বাহিরে উৎপীড়ন ! তথাপি আমরা যেন ইহাকে মনে প্রাণে চিরকাল পবিভ্রই 

মনে করি। 
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সংসার 

সংসার বলিতে আমরা ছুইটী অর্থ বুঝি । প্রথম অর্থ গৃহ, দ্বিতীয় অর্থ বিশবরক্ষাণ্ড। 
গৃহ শবের প্রধান তাৎপর্ধ্য যে গৃহিণী, ইহা আমর! “বিবাহ” প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি । 
সংসার বলিতেই যে গৃহকে বুঝায়, তাহার একটু ব্যাপক অর্থও আছে। অর্থাৎ স্বামী, সী, 
পুত্র, কন্তা, মাতা, পিতা প্রভৃতি দ্বারা! সমগ্র পরিবারই সংসার । 

বিবাহের পর পতি ও পত্বীর যে "ঘরকন্না” আরম্ভ হয়, তাহাতেই সংসারের কুত্রেপাত 
হয়। যে সংসারে ভার্ধ্যা দ্বারা ভর্তা সন্তষ্ট ভর্তা ছার! ভাধ্যা সন্তুষ্ট, সেই সংসার কল্যাণের 
মন্দির, সুখের আলয়। ্ ামীর প্রতি স্তীর কর্তব্য এবং স্ত্রী প্রতি স্বামীর কর্তব্যসমূহ 
যথাযথ প্রতিপালিত হইলে সংসার স্বর্গের স্তায় সুথের স্থান হইয়া থাকে | 

হিন্মশাস্ত্রের বিধিপ্রণয়নের উদ্দেশ্য সামাজিক ও জাগতিক কল্যাণ-সাধন। সেই 
শৃঙ্খলাবন্ধনের দিক্ দিয়া বুঝাইতে হইলে সংসারকে বলিতে হয় গাহ্স্থ্য আশ্রম। এই 
“আশ্রম” শব্দটার উল্লেখে হিন্দুর মনে স্বভাবতঃই একটী পবিভ্রভাব জাগিয়া উঠে। এই 
সংসারের সকল কার্ধ্যই যেন পবিভ্রভাবে সম্পন্ন হয়, ইহাই সংসারী লোকের কামনা । 

সংসারাশ্রমে প্রবেশের পর পুত্রকন্ঠার মুখদর্শন ধর্মের অঙ্গ। পুত্র ইহকালের 
অবলঘ্বন এবং পরকালের সহায়। ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু জক্মাস্তর বিশ্বাস করে, কাজেই পুত্রের 
নিকট হইতে পিগুপ্রাপ্তির ভরসা রাখে । (১) 

ই সংসারের যাবতীয় কাজই সম্তোষের সহিত অতিশয় সংযতভাবে সম্পন্ন করিতে 
হয়_তবেই সখ, তবেই সংসারীর আনন্দ। অসন্তোষের সহিত অসংযত অবস্থায় দিন 
যাপন করিলেই পরম ছুঃখ | (২) 

আজকাল শিক্ষিত ব্যকিগণের মধ্যে এক সংস্কার জন্গিয়াছে ; তাহার! বিবাহ বা 
সংসার করিতে ইচ্ছুক নন। তাহার পরিবার প্রতিপালনের অক্ষমতা সম্বন্ধে অজুহাত 

(১) পৃতার্থং ্রিয়তে ভার্যা। পুত্রপিগুপ্রয়োজনম্। 

€) সন্তোষং পরমাস্থায় হুখার্থী সংঘতো! ভবেং। 
সন্তোষ; ছুখমুলং হি দুঃখমূলং বিপর্ধায়ঃ | 

১৪৯ 
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দেন। আর্ধ্ধন্দের আদর্শ--নুখ ভোগে নহে, সখ সংযমে । শাস্তি-এশর্ষের ভোগলালসায় 
নহে, ত্যাগে । ধর্মলাভ-_নুরম্য হন্যে নয়, হুপবিত্ব কুটীরে, অর্থাৎ আশ্রমে |. 

সংসারাশ্রম অতি কঠোর । এখানে সংযম, ত্যাগ, ভিতিক্ষা সকলই কঠোর 
সাধন-দাপেক্ষ। সংসারী মানব পাঁচটা খণের ভার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে 
দেবধণ, খধিখণ ও পিতৃধণ এই তিনটা প্রধান। ব্রত-পার্বণ, যাগ-যজ, পুজা ও 

উপবাসাদি দ্বারা দেবধণ পরিশোধ হয়। নিজের যে বিষ্ভাটা ভালরূপ আয়ত্ত আছে, সেই 
বিস্তা অপরকে দান করিলে খধিখণ শোধ হয়; কোনও বিচ্যা না থাকিলে ধনী ব্যক্তির 

পক্ষে বিস্তার উৎকর্ষের নিমিত্ত ধনদান ছারা খধিখণ শোধ হয়। (১) পুত্রোৎপাদন দ্বার! 

পিতৃখণ শোধ হয়। এই পুত্র পিতৃপিতামহের তৃপ্তিসাধন করিবে, অসম্পূর্ণ পিতৃকা্য 
সম্পূর্ণ করিবে, তর্পখু করিবে ও শ্রাদ্ধ করিবে। (২) 

উদ্দাম, উচ্ছঙ্খল, অসংযত, অসদাচারী, পিতামাতার প্রতি ভক্তিহীন পুত্র 
পিতামাতার বা সমাজের কাহারও তৃথিসাধন করিতে পারে না। এরূপ স্থলে একাধিক 

পুত্র প্রয়োজন । (৩) সংপুত্র কুলের ভূষণ। সংপু্র দ্বার পিতৃপুরুষ তৃপ্ত হন, বংশ 

সমজ্জল হয়। এইরপ পুত্রই মাতাপিতার স্থখের কারণ। 

অধুনা কাঁল-প্রভাবে এবং বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে ধনী, মানী, গুণী অথচ 
সম্পতিশালী গৃহস্থ সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্তানের পিতা হইতে অনিচ্ছুক এবং 

তাহাদের পত্বীগণও সন্তানের জননী হইতে নারাজ । অবশ্য এই শ্রেণীর মনোবৃত্িসম্পন্ন 
পুরুষ অপেক্ষ। নারীর সংখ্যাই অধিক। কতক নারী সন্তানের জননী হইতে পছন্দ করেন 

না। তাহারা ভোগ বা বিদেশের ঘ্বণ্য অনুকরণ পছন্দ করেন। 

(১) পঞ্চখণ-_দেবধণ, খবিগণ, পিতৃধণ, নরখণ, ভূতখণ। সংসারিগণের প্রত্যহ পঞমহীবজ্ঞ ছার! 

গঞ্চখণের শোধ হয়। 

(২) «পুং* নামে একটা নরক আছে। মৃত্যুর পর পিতার সেই নরকে পতনের সম্তাবন! থাকে । 

পু যাবিধি পিতৃকার্ধ্য করিলে পিতার সেই অধোগতি হয় না। পুৎ+ত্রে ধাতু +কম্পুত্র। 

(৩) এইব্যা বহবঃ পুক্রা! বগ্চপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ । 

ধজেচ্ৈবাশ্থমেধেন নীলং বা বৃষমুৎন্জেৎ ॥ 

০ 



গংসার 

পক্ষান্তরে, অশিক্ষিত নিঃস্ব ব্যক্তির গৃহে প্রার্থনার অতিরিক্ত পূত্র-কস্া জন্মগ্রহণ 
করে। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা নাই, তবু আশাতীত সম্ভান। অশিক্ষিত মাতাপিতার 
দীন-দরিত্র সহম্ন সম্তানে দেশ পরিপূর্ণ হইবে আর শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তির একটা সম্তানও 
দেশোজ্জন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিবে না! ইহাই কি সংসারাশ্রমের উদ্দেশ্য বা 
বিধাতার অভিপ্রেত? 

যৌথ পরিবারের সকলেই একান্নবর্তী থাকায় সংসারের বন্ধন দৃঢ় দেখ! খায়, “আর 
যেখানে শুধু স্বামী ও স্ত্রীকে লইয়! সংসার, সেইখানে ব্য্টিগত হুখ-শাস্তি থাকিলেও সমর 
সুখ নাই, গোষ্ঠীর আনন্দ নাই ; আছে শুধু বেকার সমন্তার তীব্র হাহাকার, সমস্থ 
সমাধানের ব্যর্থ আন্দোলন । 

হিন্দু গৃহস্থের পরিজনব্ গঙ্গা, গীতা, গায়ভ্রী, গো, গয়া ও গদাধর এই ছয়টা বিষয়ে 
ভক্তি শ্রদ্ধা রাখিলে সংসারাশ্রমের মধুর ফল আস্বাদন করিতে পারিবেন | গঙ্গ৷ বলিতে 
ভারতবর্ষের পবিত্রসলিলা নদীর প্রতি শ্রদ্ধা । গীতা__সর্ব বেদ-বেদান্তের সার,-- 

পৃথিবীর শ্রেষ্ট গ্রন্থ । গায়ন্ত্রী অর্থে সন্ধ্যা উপাসনা, ফল আত্মশুদ্ধি: মনঃস্থিরতা। গো-- 

সপ্ত মাতার এক মাতা । গয়া বলিতে যে-কোনও তীর্থে বিশ্বাস। গদাধর অর্থে 

ভগবানে বিশ্বাস আস্তিকতা। সংসারী ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য-_-রক্ষা, _মাতাপিতা, 

পুত্রকন্তা, স্ত্রী ও আত্মরক্ষা ; পরে বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের রক্ষা । 

সংসার শব্দের দিতীয় অর্থ বিশ্বব্ত্ষাণড বলা হইয়াছে । ক্ষুদ্র সংসারের সঙ্গে সম্যক্ 

পরিচয় হইলে পরে সেই বিরাট সংসারের সন্ধান লইতে হয়। “উদ্বারচরিতানাস্ত বস্থধৈব 
কুটুম্বকম্।” ধাঁহার! উদার-চরিত্র, তাহাদের নিকট মাতা পার্বতী দেবী, পিতা স্বক়ং 
দেবাদিদেব মহেশ্বর, সংসারে যত সচ্চরিত্র ব্যক্তি তাহারাই বান্ধব এবং তিন ভূবনই 
সংসার ( বা! স্বদেশ ) রূপে সম্মানিত হয়। (১) : 

আজকাল নীতিবাদীদিগের চক্ষে আপন স্ত্রী-পুত্রের হখ-স্থাচ্ছন্দযবিধান শ্বার্থপরতার 
মধ্যে পরিগণিত হ্ইক্ব| পড়িয়াছে। পরসেবা, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি মহান্ আঘর্শের অনুসরণে 

(১) মাতা! মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেখবর ৷ দি 
বানধবাঃ শিবত্তচ্চ শ্বদেপো| ভুবনত্রযম্। বু ৮783 রঃ 9 2 
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লোকচক্ষে সংসার-পালন বড়ই স্ষুঞ্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্থিরচিত্তে পর্যালোচনা করিলে 
ইহাও যে সংসারের মহাব্রতের শ্রেষ্ঠ সাধনা, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। স্যার 
সহায়তার জন্তই মানব-হৃ্টি একথা স্বীকার করিলে যে কোন প্রকারে-_স্থীয় পুত্রকন্তা 
রূপেই হউক, অথব! যে কোন রূপেই হউক জগৎ পালন করাই ভগবং-উদ্দেস্ত-সাধন ভিন্ন 
আর কি হইতে পারে?. মানব ভগবন্দত্ত শক্তি লইয়াই সংসারকার্ধ্য করিয়া থাকে । 
তিনি যাহাকে যে প্রকার শক্তি দিয়াছেন, সে সেই প্রকার কাধ্যই করিবে। হ্তরাং যে 
পোস্গণ পূর্ণ-মুখাপেক্ষী সর্বপ্রকারে তাহাদিগের স্ুখ-্থাচ্ছন্দ্য বিধান কর আমাদের 
সর্বপ্রথম কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত। 

সংসার-সম্রাজ্জীর কর্তব্য 

আমাদের গাহ্স্থ্য-জীবনে সাংসারিক কারধ্যের বিধি-ব্যবস্থা' একমাত্র স্ত্রীজাতির 

উপর নির্ভর করে। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র সকল সংসারেই গৃহিণীপনা! করা৷ একটি সাআজ্য- 

পালনের দায়িত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক নববধূ তাহার কিশোর জীবনেই 
উক্ত পদে প্রতিঠিত হুন। পৃথিবীর সাম্রাজ্য পালন করিবার জন্ত সকল দেশে সকলেই 
যেমন পূর্ণ আগ্রহে সম্রাট অথবা সম্রাঙ্জীর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন, এবং সেই 
অভিযিক্তকে তাহাদিগের ভাবী স্ুংখ-ছুঃখের বিধাতা বলিয়া মনে করেন, হিন্দুগণও 
সেইরূপ বিবাহ-উৎসবরূপ অভিষেকে নববধূকে সংসারের ভাবী কর্ত্রীরপে পরমাগ্রহে 
বরণ করিয়া গৃহে লয়েন। যেমন রাজ্যের অধিবাসিগণ তাঁহাদের অভিবিক্ত1 সম্রাজ্জীর 
অভিষেককালীন সামান্থ আচরণ হইতেই তাহার ভাবী কর্তব্যপালনের বিষয় স্থির করিয়! 
লয়েন, সেইরূপ নববধূ বালিক1 অবস্থায় নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে যখন শ্বশুরগৃহে 
প্রবেশ করেন ও যে কয়দিন শ্বশুরগৃহে থাকেন, তাহার সেই কয়দিনের সামান্ত সামান্ত 
আচার-বাবহার দেখিয়া গৃহস্থগণ তাহার ভাবী গৃহিণীপনার্র বিষয় বুঝিতে পারেন। 

২২ 



সংসার-সজ্াীর কর্তব্য 
সম্রাজ্জীর যেমন নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-কৌতুক বিসজ্জন দিয়া আশ্রিত গ্রজাগণের 
উন্নতি ও স্থখবিধান করা একমাত্র কর্তব্য, সংসার-সমাজীরও সেইরূপ নিজের নুখ-শাস্তি 
ত্যাগ করিয়া একমনে সমগ্র পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজন, অনগগত, অভ্যাগত, সকলেরই তৃপ্তি 
সাধন করা একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। সংসারের লোক কেবলমাত্র নববধূর রূপ 
দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন না, তাহার আচরণ, কথাবার্তা, চালচলন, ভাবভঙ্গী প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াই 
তাহার প্রতি অস্থরক্ত ও বিরক্ত হন। ভবিষৎ জীবনে ধাহাকে যে পথ অবলম্বন করিয়া 
জীবনযাত্র। নির্ববাহ করিতে হইবে, জ্ঞানোদয়ের পর হইতেই তাহার সে বিষয়ে সর্ববপ্রযত্ে 
শিক্ষালাভ করা শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। পিতৃগৃহে অবস্থানকাল হইতে সংসারের কর্তৃত্ব গ্রহণের 
পূর্ব্ব পর্যন্ত স্ত্রীজাতির গৃহকন্মে সর্বাঙ্গীণ নিপুণতা লাভ কর] উচিত। বিশেষতঃ 

আমানের দেশে বিবাহের পূর্ববকাল পর্যযস্ত গৃহকর্ম্নে অনভ্যন্ত থাকিলে এবং আমোদ-গ্রমোদে 
দিন কাটাইলে চলে না, বিবাহান্তে সংসারের গুরুভার বহনোপযোগী সমুদয় শিক্ষা পিতৃগহে 

পূজনীয়গণের নিকট হইতেই বিশেষরূপে শিক্ষা! করিতে হয়। শ্বশুরগৃহে শাশুড়ী প্রভৃতি 
পৃূজনীয়াগণের নিকট হইতে সমুদয় শিক্ষালাভ করিবেন সেরপ সুযোগ পূর্ণমাত্রায় সকলের 
না ঘটতে পারে, শাশুড়ীশৃন্ত বা কর্ত্রীহীন গৃহেও অনেকের বিবাহ হইতে পারে, স্থতরাং 
পিতৃগৃহ হইতেই এ বিষয়ে শিক্ষালাভ কর] সকলেরই উচিত। 

প্রত্যেক বালিকারই জ্ঞানবিকাশের পর হইতে বিবাহের পূর্ব পর্য্স্ত যেমন 
সংসারের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অঞ্জন করা উচিত, সেইরূপ বিবাহের পরও সেই জ্ঞান 
কার্যে পরিণত করা উচিত। নববধূ ভাবিবেন “বিবাহের সময় সকলে যেমন বড় আশায় 
হাসিমুখে আমাকে বরণ করিয়া লইবেন, আমার আচরণে তাহাদের সে হাসি যেন জীবনে 
না ফুরায়? যে আশায় আমাকে সংসারে বরণ করিবেন, আমার অসদাচরণে তাহাদের 
সে আশা যেন কখনও ভঙ্গ না হয়। শ্বশুরগৃহে আগমন করিলে যখন সকলে মৃখ 

দেখিবার জন্ত আসে, তখন আমার যেন মনে হয়, আমার এ মুখখানি যেন সকলের 

নিকটেই হ্ন্দর হয়, সেইরূপ আমার সমগ্র জীবনে আমার মুখ, আমার আচরণ, আমার 

শ্বতি যাহাতে সকলের নিকট তুল্য তৃপ্রিপ্রদ থাকে, প্রাণপণে সে চেষ্টা! করিতে হইবে। 

পাঁচটা লইয়া সংসার; সংসারের পাঁচজন পাচরকমের হইতে পারে; তাহাদের আদর্শ 
হত 
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লইয়াই আমার জীবন গঠন করিলে চলিবে না। অপরের আচরণ বা ব্যবহার যেরূপই 

হউক না কেন, আমার কর্তব্য যথাসাধ্য আমায় পালন করিতেই হইবে ।” 
সংসার অনুসারে সংসারের কাজের ব্যবস্থা নানারপ হইলেও আমর] সংসারের 

মোটামুটা কয়েকটী কর্তব্যের কথা উল্লেখ করিতেছি £₹-_ 

প্রত্যুষে অন্ঠান্থ পরিজনবর্গের উঠিবার পূর্বেই শধ্যা ত্যাগ করা কর্তব্য; সংসারের 
পুজনীয় বা পূজনীয়াগণ যেন কোনক্রমেই তোমাকে ৃুর্যোদয়ের পর নিক্রিতা দেখিবার 
অবসর না পান। গৃহ ও অঙ্গনার্দি মার্জনান্তে ল্লান করিয়া শ্বশ্ বা গৃহকর্ীর নিকট 
গমন করিয়া তাহার আদেশ মত রন্ধনাদি কার্ধ্যে ব্যাপৃত হইতে হইবে। 
সর্বাস্তঃকরণে ও বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সহিত রন্ধনকাধ্যাদি সম্পন্ন করা গ্রয়োজন। 

আহীরকালে সকলকে যথাযোগ্যরূপে পরিবেশন ও ভোজনাস্তে তাহাদের আবস্ঠকমত 
দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়। সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য শেষ করিবে; সর্বশেষে নিজে আহার করা 

কর্তব্য। আহারাস্তে গৃহের দ্রব্যাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া! শবশ্রমাতা ও গুরুজনদের 
প্রীতির জন্য সেবা দ্বারা তাহাদের আননাবর্ধন করিবে এবং তাহাদদিগের নিকট সছৃপদেশ 
গ্রহণ করিবে; অথবা তাহাদের নিকট বসিয়া সদ্গ্রস্থাদি পাঠ করা! কর্তব্য। মোটের 

উপর সংসারের সমুদয় লোক তোমার কাছে যাহা আশা! করেন, তোমার সাধ্যমত 

তাহাধিগের দে আশা পুর্ণ করিতে কুষ্টিত হইও না। সংসারের সমুদয় সুখ-শান্তি নিজের 
নথখ-শাস্তি বলিয়া মনে করিও । বিশেষত; আশ্রিত ও অন্থগতগণ তোমার ব্যবহারে যেন 

মনঃকষ্ট না পান। আদর্শ গৃহিণী হইতে হইলে পরিশ্রমকাতর1 হইলে চলিবে না 
পরিশ্রম না করিয়া কে কবে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে? তোমার যখন আবার 

পুত্রবধূ হইবে, সংসার সম্বন্ধে তাহাকে শিক্ষা! দিয়া, তাহারই হাতে সংসারের সমস্ত ভার 
অর্পণ করিয়া, তোমার শাশুড়ীর ন্যায় তুমিও নিশ্চিন্ত মনে পরিণত বয়সে ভগবদারাধনা 
করিতে পারিবে। 
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স্বামী-দেবত। 

হিন্দুরমণীর ইহকাল ও পরকালের একমাত্র আশ্রয় ও গতি স্বামী । স্বামী রমণীর 
সর্ধমঘ দেবতা, একথা আর্ধ্যসভ্যতার আদি যুগ হইতে নানাভাবে নানাস্থলে বেদ হইতে 
আরম্ভ করিয়া রঙ্গ-পরিহাসমূলক গ্রন্থাদিতেও ভূয়োভূয়: রলিবেশিত হইয়াছে। অগ্াপি 
হিন্দুমাতরেই তাহাদের স্ব স্ব কন্তা, কনিষ্ঠা ভগিনী বা অন্যান্য বয়:কনিষ্ঠা প্রতিপাল্যাগণকে 
একথা! শতাধিকবার বলেন-_সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে আমাদের এ প্রস্তাবের 
পুনরুখাপন কেন? তাহার উত্তরে আমরা এই বলি- প্রাচীন যুগে কুশাগ্রমতি 

আর্ধ্যধধিগণ অনেক গ্রন্থে মূলকুত্র মাত্র রচন! করিয়া! তাহাদের ভবিষ্বৎ বংশধরগণের জন্য 
রাখিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশত: কালবিপধ্যয়ে আমাদের এত অল্লমেধা যে, ভাষ্ু ও টীকা 

ব্যতীত এখন তাহা! হৃায়ঙ্গম করিতে পারি না বা! নিজে নিজে বুঝিতে গিয়া কদর্থ করিয়া 
বসি। এস্থলেও "স্বামী সর্বময় দেবতা” এই মূলস্থত্রের টাকার প্রয়োজন হইয়াছে । 

বাল্যকাল হইতে মানব-শিশুর সম্মুখে শিক্ষার-যে আদর্শ স্থাপন করা! যায়, তাহা 

প্রকৃতিগত ধর্মান্ুসারে আমরণ তাহার চিত্তে দৃঢ় অদ্বিত হইয়! যায়। আদিযুগে 
আর্ধাগণ সর্বদা দেবভাবাপন্ন ছিলেন, তাহারা প্রত্যহ দেবতার সাহ্গিধ্য লাভ করিতেন, 

তখন দেবতা ও মানবে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। কিন্তু কালধর্মে দেব্ত! ও 

মানবের মধ্যে হ্বগমি্ত্য ব্যবধান আসিয়াছে। প্রাচীন আধ্যগণ দেবতাকে যে চক্ষে 
দেখিতেন, বা দেবতা সম্বন্ধে তাহাদের যে ধারণ! ছিল, তাহা বর্তমান কালের হিন্দুগণের 
ধারণা হইতে অনেক ভিন্ন। অধুনা দেবতা ও ভগবানের নাম উচ্চারণে মানব-মনে যে 
তাবের উদয় হয়, পূর্বযুগে সে ভাবের উদ্দীপনা হইত না। ইহার কারণ আলোচনা 
করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কালে কালে আমরা! দেব-চরিত্র ও দেব-আদর্শ হইতে 
এত পিছাইয়! পড়িয়াছি যে, দেবতার নামে আমাদের গ্রীতি ও আনন্দের পরিবর্তে ভীতি 
ও কুষ্ঠার উদয় হইয়া থাকে। স্থতরাং সরলচিত্তা অপরিপৰবুদ্ধি বালিকাগণকে দেবতা 
কথাটার অর্থ সর্বাগ্রে বুঝাইতে হইবে। কারণ আজকাল যে অর্থে ও ষে আদর্শে “দেবতা? 

৫ 
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শব ব্যবহত হয়, “্ামী দেবতাম্বরূপ' একথা বলিলে বালিকার মনে স্বামীর প্রাতি অকৃত্রিম 
অনুরাগ ও এঁকাস্তিক গ্রীতির পরিবর্তে অজানিত শঙ্কা ও অপরিসীম কুঠার উদয় হওয়া 
স্বাভাবিক । .. 

দেবতা শব্দের তাৎপধ্য--যিনি জীবনে মরণে একমাত্র সহায়; বিপদে সম্পদে 

একমাজ অবলগ্থন, পার্থিব সর্ধবকার্ধে একমাত্র শুভকামী; যিনি আশীর্বাদ করিতে জানেন, 
অভিশাপ করিতে জানেন না) যিনি সর্ববসন্কোচ, সর্বপাপ দূর করিয়! চিত্বকে নির্ল 
করেন; যিনি আমাদের নিতাস্ত আপনার; যিনি আমাদের কোন অপরাধ গ্রহণ করেন 
না; যিনি আমাদের জ্ঞানমার্গের শিক্ষক, ভক্তিমার্গের প্রদর্শক ও ত্রীড়ামার্গের সঙ্গী; যিনি 

আমাদের অন্তরে বাহিরে থাকিয়া! সর্বদা সর্ববালীণ কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তিনিই 
দেবত1; তাহার কাছে আমাদের গোপনের কিছু নাই, লজ্জার কিছু নাই, সঙ্কোচের কিছু 

নাই। আমরা বিপথে গমন করিলে তিনি বারণ করেন ও আমাদিগকে সৎপথ দেখাইয়া 
দেন; বিপদে পড়িলে বুকে টানিয়! লন) ডাকিলে বা নাঁ ডাকিলে তাহার পবিত্র বাহুর 

দ্বার। সর্বদা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখেন । তিনি একাধারে আমাদের গুরু, পিতা, 
ভ্রাতা, বন্ধু ও ক্রীড়ার সাথী; এমন আত্মীয়, এমন স্বজন, এমন মঙ্গলাকাজ্জী জগতে 

আমাদের আর কেহ নাই; আমর! দৌষ করিলে তিনি রোষ করেন না; অপরাধ 
করিলে তিনি আমাদিগকে পায়ে ঠেলেন না; এরূপ দেবতাই হিন্দুরমণীর স্বামী । এ 

দেবতা শুধু পুজাপুষ্পাঞ্জলি পাইয়! নিষ্রিয় থাকেন না, ক্রটি-অপরাধ ধরিতে ব্যস্ত থাকেন 
না, এ দেবতা শুধু ধ্যানের দেবতা নহেন; অভাবে-অভিযোগে, শুভে-অশ্তভে, কর্খে- 
অকর্মে ইনি আমাদের নিত্যসঙ্গী, নিত্যসহায়। 

৮৪১ 



তাহার পুজার মন্ত্র ও সেবার বিধি--অর্থাৎ তাহার প্রতি কর্তব্যের বিষয় কিছু বলিব। 

তৎপূর্বের স্বামী-স্ত্রীর সপ্বন্ধ-নির্ণয় আবশ্ঠক। এক কথায় সংসার-জীবনে- শুধু সংসার- 

জীবনে কেন- ধর্মজীবনে, ইহকালে ও পরকালে সকল অবস্থায় এবং সর্বববিষয়ে পরস্পরে 

যে অচ্ছেগ্চ ও অবিনশ্বর চিরসম্বন্ধ ইহাই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ । রাধারুষ্ণের যুগলমৃত্তি হইতে 

রাধা অস্তহিতা হইলে কৃষেের কষ্ণত্ব থাকে ন। আবার কৃষ্ণশূন্া রাধার অস্তিত্বও নাই। 

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও পরস্পর এরূপ অনির্বচনীয় স্ম্ম সম্বন্ধ । সুতরাং স্বামী য্দি দেবতা! হুন 

পত্বীও দেবী। অতএব পৃজা-পদ্ধতি শুধু সেব্যসেবিকা ভাব লইয়া নহে; ইহার মধ্যে 
আনন্দ ও প্রীতির বিকাশ থাকা চাই। মনে পূর্ণ বিশ্বাস থাক চাই, তুমি যেমন স্বামীর 
নিষ্ঠটাবতী সেবিকা, সেইরূপ তুল্যরূপে তাহার আনন্দ ও প্রীতির পাত্রী। ইহা! কতকট। 
অধ্যাত্ম উচ্চভাবের কথা হইল। এক্ষণে নিত্যনৈমিত্তিক সংসার-জীবনের কাধ্যাবলী লইয়া 
আলোচন। করা৷ যাউক। কুমারী অবস্থায় “সংস্বামী” লাভের জন্য শিব-পৃজার বিধি 
আছে। আমাদের মনে হয় উহ! “সংশ্বামী” লাভের জন্য নয়-__ক্ছপত্বীত্ব” লাভের জন্যই 
উপাসনা । মা পার্বতী যেমন শৈলশিখরে একাস্তমনে উপাসনায় সর্ধত্যাগী জটাবন্ধলধারী 

শিবকে স্বামিরূপে লাভ করিয়৷ স্থুপত্বীত্বের চরমাদর্শ দেখাইয়াছেন, সেইরূপ প্রত্যেক হিন্দু 
কুমারীর নামী যেরূপ অবস্থাপন্ন হউন না, তাহাকে স্বামিরূপে লাভ করিয়া সর্ববপ্রযত্বে 

তাহার তুষ্টিবিধানে যত্ববতী হইয়া! চিরদিনের জন্য তাহার সহিত মিলিত থাকেন”_ 
কুমারীর শিবব্রতের ইহাই চরম লক্ষ্য । 

আমাদের হিল বীর সহ অচছ্, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জপ 
জন্মাস্তরে একই স্বামী ভিন্নরূপে নির্দিষ্ট পত্বীকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দুর শিক্ষার 
এমনই উৎকর্ষতা যে, শ্বামী যেরূপই হউন না কেন, পত্বীর নিকট তিনি বরেণ্য হুইবেনই। 
স্থৃতরাং স্বামী ভাল হউন কিংব! মন্দ হউন, কুমারীর এ চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই । 
শুভবৃষ্টির পবিত্র মুহূর্ত হইতে স্বামীর প্রতি অচলা শ্রদ্ধা! রাখাই হিন্দুরমণীর একমাত্র কাম্য। 
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ভারতের নারী 

বাসর-ঘর হইতেই স্ত্রীজীবনে স্বামীর প্রতি কর্তব্যপালনের প্রথম সুত্রপাত। 
গ্রচলিত প্রথ! অস্কুসারে বাঁসর-ঘরে পরিহাস-কৌতুক চলিয়া! আসিতেছে; তাই বলিয়া সে 
কৌতুকে পূর্ণ যোগদান নববিবাহিতা বালিকার কর্তব্য নহে। সম্পূর্ণরূপে প্রগল্ভতা 
বর্জন করিয়! সে কৌতুক লক্ষ্য করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়, প্রথম মিলনে, 
স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে নান] কথা শুনিবার বাসনা করেন । কিন্ত স্ত্রী যদি প্রগল্ভ। বা 
লঙ্জাহীনার স্যায় অসঙ্কোচে তাহার সব কথার উত্তর দান করে, সেটাও কিন্ত স্বামীর 

নিকট গ্রীতিপ্রদ হয় না। স্থতরাং লজ্জা ও ধীরতার সহিত তীহার প্রশ্নের উত্তর করাই 

যুক্তিযুক্ত। | 
পিতৃগ্ৃহ হইতে পতিগৃহে প্রথম আগমনে নববধূর সর্বববিষয়ে বিশেষ সতর্কতা 

আবশ্তক। শ্বস্তরগৃহে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই স্বামীর আরাধ্যদেবী শ্বশ্মমাতার অথবা 
তাহার অবর্তমানে সংসারের গৃহিণীর মনস্তষ্টি সম্পাদন আবশ্যক; কারণ তাহাদের মুখে 
পত্বীর সুখ্যাতি শুনিলে স্বামীর আনন্দ হইবে সন্দেহ নাই। নববধূ শ্বশুরগৃহের সকলের 
সম্ভোষ.বিধাঁন করিতে সকল সময়েই ব্যস্ত থাকিবেন। কথাবার্তা, চালচলন এবং কার্ধ্য- 

পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিনীত ও ভদ্রভাবে সম্পাদন করিতে হইবে; স্বীয় স্বার্থের কোন গন্ধ 
থাকিবে না । সর্বস্থলেই মনে রাখিতে হইবে পরিজনবর্গের শান্তিতে আমার শাস্তি, 
তাঁহাদের সুখেই আমার স্থথ। 

নৃতন বিবাহের পর উপহারাদি প্রদান বর্তমানে একটা প্রথার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 
স্বামীর অবস্থা সচ্ছল বা অসচ্ছল হউক, নিজের জন্য কোন দিন কোন জিনিষ মুখ 

ফুটিয়া চাহিতে নাই। তিনি নিজে হাতে করিয়া সন্তষ্টচিত্তে যাহা! দিবেন, আহলাদের 
সহিত ভাহা গ্রহণ করিবে। সকলেরই স্বামী যে অবস্থাপনন হইবেন, তাহা আশা করা 
যায় না। যদি অনুষ্টচক্রে স্বামী দরিদ্র হন, সন্ত্ট থাকিয়! তাহার দরিদ্রতার অংশ গ্রহণ 
করাই পত্বীর প্রধান কর্তব্য । ধনীর পত্বীও যেন বিলাসিতায় মগ্ন না হন। স্বামী বিদ্বান, 
চরিত্রবান্ ও ধাণ্মিক হুইলে পত্বীর আনন্দের কথা সন্দেহ নাই? শ্বীমী যদি চরিত্রহীন ও 
“্বদরাগী' হন তাহাতেও পত্বীর ভয়ের কিছু নাই; তখন একমাত্র অবলম্বন-_ধৈর্ধ্য ও 

সহিষুতা। তাঁহার কোন অন্তায় কার্ধ্যের প্রতিবাদ করা নববধূর কর্তব্য নহে। যত্ব; 
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আদর, সেবা! ও শুশ্রযার ছারা তাহার মনকে এমন বদীভূত করিতে হইবে, যেন তাহাকে 
ছাড়িয়। তাহার ষন বিষয়াস্তরে উৎন্দিপ্ত হইবার অবসর না পাঁয়। দুই একদিনে স্থৃফল- 
লাভ নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। দীর্ঘ সাধনায় 
সফলতা লাভ অবশ্যন্তাবী। স্বামীর চরিজ্ধ সন্বদ্ধে কোন কথা৷ কোন দিন জিজ্ঞানা করিবে 

না শনিবার আকাঙ্ষাও যেন কোন দিন না হয়। কেহ যদ্দিতীহার পরিচয় দিতে 
আসে, তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। স্বামী যেকোন কারণে ক্রুদ্ধ হইলে কোনক্রমে 
তাহার সহিত তর্ক করিবে না। নীরবে তাঁহার ইপ্দিত কন্মগুলি সম্পন্ন করিবে। 
পরে রাগ পড়িলে মিষ্ট কথায় তাহার যদি ভ্রম হুইয়া থাকে বুঝাইয়! দিবে। 

কোন্ কোন্ বস্ত শ্বামীর প্রিয়, কোন্ কোন্ খাদ্য স্বামীর বাঞ্চিত, দৈনন্দিন 

কার্যের মধ্যে তাহা কৌশলে জানিয়৷ লইবে। যে কোন কাধ্য আদেশের পূর্বেই 
তাহার অভিপ্রায় মত সম্পন্ন করিলে স্বামী অতিশয় আনন্দিত হইবেন। দৈনিক কার্ধ্য- 

শেষে শ্রান্তদেহে শ্বামী গৃহে আসিলে সর্ধকণ্ম ত্যাগ করিয়া তাহার শ্রাস্তি দূর করার 
বাবস্থা করিবে। তাহাতে যদি সংসারের কেহ অসন্তষ্ট হন বা কিছু বলেন, নীরবে তাহা 
সহ করিবে। যতক্ষণ তিনি সুস্থতা অনুভব না করেন, ততক্ষণ কার্ধ্যাস্তরে গমন 

করিবে না। গৃহ হইতে যখন স্বামী বহির্গত হইবেন, তখন তাহার আবশ্তকীয় জিনিষ- 
পত্র যথাযথ গুছাইয়া দিবে এবং কোন দ্রব্য লইতে ভুলিয়া! গেলেন কিনা তাহা লক্ষ্য 

রাখিবে। 

কদাচ স্বামীর কোন অন্ঠায় কার্যের বিষয় সঙ্গিণী বা! অপর কাহারও সৃহিত 

আলোচন! করিবে ন!। যদি কেহ তোমার সাক্ষাতে তোমার স্বামীর নিন্দা! করে, স্বামী 

প্রকৃত দোষী হইলেও প্রতিবাদ করিতে কুষ্ঠিতা হইও না| নিন্দাকারী যদি গুরুজন হন, 
সেখান হইতে সরিয়া যাইবে; সাংসারিক কার্যের চিন্তা হইতে স্বামীকে যতদূর সম্ভব 
অব্যাহতি দিবার চেষ্টা করিবে। ক্লাস্ত অবস্থায় অথব! বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় কদাচ কোন 

দুঃসংবাদ বা অপ্রিয় কণ্ঠ! তাহাকে শুনাইবে না। ম্বামীর প্রতি তোমার যে দৈনন্দিন 
কাজ তাহা চাকর-চাকরাণী বা অন্ত কাহারও উপর ভার না দিয়া যতদূর সম্ভব নিজ- 
হাঁতে সম্পন্ন করিবে। সম্ভব হইলে স্বামীর আহারের পূর্বে কদাচ আহার করিবে ন! 
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ভারতের নারী 

এবং যতদূর সম্ভব ওরুজনের অনাক্ষাতে তাহা সম্পন্ন করিবে। ' স্বামী যতক্ষণ নি্রিত 
না হন, শরীর তুস্থ থাকিলে ততক্ষণ নিদ্রা যাইবে না, তাহার সেবাকার্যে ব্যাপৃত 
থাকিবে। প্রত্যহ প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর পদধূলি গ্রহণ করিবে এবং তাহার প্রাতঃ- 

কত্যের সমুদয় আয়োজন, করিয়া দিবে। আবশ্ঠকীয় গৃহকর্ এবং স্বামীর প্রয়োজনীয় 
কার্ধ্য সম্পাদন না করিয়া কোনরূপ আমোদ উৎসবে যোগদান করিবে না) বিশেষ 

আবশ্তক হইলে তাহার অগ্নুমতি লইবে, এবং যত সত্বর প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করিবে। 

সম্ভানাদি হইলে তাহাদের লালনপালনের মধ্যে ত্বামীসেবাটুকু যেন ভূবিয়া না যায়। 

স্বামীর সর্বকার্ধ্যে পূর্ণমাত্রায় সহান্ভূতি ও আনন্দ প্রকাশ করা সাধবী স্ত্রীর প্রধান 
কর্তব্য । স্বামীর আদেশ সত্বেও কদাচ লজ্জাহীনতার কোন কাধ্য করিবে না। এক 

কথায় স্বামীর চরিত্র, মনোভাব ও প্ররুতির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিনিয়ত 

তাহার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে পারিলেই জগতে সর্বজনপ্রশংদিত পত্বী 

হওয়! যায়। 

শ্বগুর-শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য 
কুমারী জীবনের পর স্বামীগৃহে আগমন স্ত্রীজীবনে একটা সম্পূর্ণ নূতন অন্ব। ব্হু 

যুগ-যুগাস্তর হইতে এ প্রথা প্রচলিত থাকায় বর্তমানে অনেকটা সহজ ও সরল হইয়া 

আসিয়াছে, তথাপি চিন্তা করিয়! দেখিলে বুঝিতে পারা! যায়, এ একটা বড় গুরুতর 

সমস্তা। সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা, সরলচিত্তা বালিকার পক্ষে, সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত 
এবং বু ব্ষিয়ে পিত্রালয় হইতে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন প্রথাযুক্ত পরিবারের মধ্যে আসিয়া 
অত্যন্প দিনের মধ্যে পরমাত্ীয়-পরিজনে পরিণত হওয়া যে কত কঠিন, তাহ চিন্তা 
করিলেও চক্ষে জল আসে। উক্ত বিষয়ে হিন্দুজাতির মধ্যে এমন সহজ সমাবেশ” 

দেখিয়া এ জাতির উপর শ্রীভগবানের যে অনস্ত করুণা আছে তাহ! কোন চিন্তাীল 

ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। জানি না প্রজাপতির কোন্ শুভ-আশীর্ববাদে 
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বশুর-শাগুড়ীর প্রতি কর্তব্য 
এ পুণ্য বন্ধন এত দৃঢ় হয়, যেখানে অন্তদেশে বয়ংপ্রাপ্ত যুধকযুবতীর প্পূর্ব-পরিচয়' 
সত্বেও মিলনভঙ্গের আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। অবশ্ত আমরা এ কথা 
বলিতেছি না যে, এদেশে স্ত্রীমাত্রেই স্বয়ং-সিদ্ধা হইয়া জল্মগ্রহথ করেন। সংসার- 
জীবনে অশেষবিধ গুণ তাঁহাদের ন্বভাবসিদ্ধ হইলেও সে বিষয়ে যথাসম্ভব উপদেশ 
দেওয়া ও পন্থা নির্দেশ করা বিশেষ সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এ প্রবন্ধে আমরা 
নারীজাতির পরম শ্রদ্ধার পাত্র শ্বশ্তর ও শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য বিষয়ে কিছু আলোচনা 
করিব। 

বধ্ প্রথম শ্বশ্তরগৃহে আসিবার পূর্বে প্রায়ই শ্বশ্নঠাকুরাণী তাহাকে দেখিবার স্থযোগ 
পান না। ক্ৃতরাং রূপে ও লাবণ্যে তাহার মনঃপৃত হওয়1 নববধূর পরম ভাগ্য । আজও 

পাড়াগীয় এমন দেখা যায়, বধূ কুরূপা হইলে শাশুড়ী মঙ্গলাচরণ ও হুলুধবনি ত্যাগ করিয়া! 
ক্রন্দন করিতেও কুষ্টিতা হন না। অথচ সেকন্য নববধূর কোন অপরাধই নাই। কারণ, 
দেহ বা রূপ ভগবদ্দত্ত; আত্মক্কৃত নহে। যাহা হউক, সেক্ষেত্রে বালিকাকে বিশেষ 
সাবধানতা অবলগ্ধন করিতে হইবে। শাশুড়ীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই এমন ধীর ও 
করুণভাবে তাহার পদধূলি লইতে হইবে ও এমন ভঙ্গীতে তাহার নিকটবর্তিনী হইতে 
হইবে এবং স্থঘোগ হইলে এমন কাতরতার সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিতে হইবে, যেন 
তাহার স্ত্রীন্থুলভ করুণ হৃদয় গলিয়! যায়। প্রথমবার যে কয়দিন শ্বশুরগৃহে বাস করিতে 

হইবে, সে কয়দিন যতদূর সম্ভব শাশুড়ীর কাছে থাকিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন । যদি 
মনের ক্ষোভে তিনি কোন কটুকথা কহিয়! ফেলেন, না কাদিয়া অথচ বিশেষ কাতর হইয়া 
তাহার নিকটবপ্তিনী থাকিবে; কদাচ অন্থা্র চলিয়! যাইবে না। এই অল্পকাল মধ্যে যতদূর 
সম্ভব তাহার আস্তরিক ইচ্ছা ও প্রকৃতি বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইয়৷ সেই মত চলিতে চেষ্টা 
করিবে। ভবিষ্যতে তাহার প্রিয়কাধ্যগুলি অনুষ্ঠান করিয়া ও অপ্রিয় কার্য পরিত্যাগ 

করিয়া যাহাতে তাহার মনস্তষ্টি সম্পাদন করিতে পার, সে বিষয়ের সূত্রপাত প্রথম যাত্রায় 

করিয়া আসিবে। স্ত্রীলোকেরা ত্বভাবতঃ “আত্মীন”কে বড় ভালবাসেন; সুতরাং সর্ব্বকার্ষ্যে 
ও সর্বক্ষণ সেই "আত্মীসতা* যতদূর দেখাইতে পার, তাহার জঙ্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। 
এ সময়ে নববধূর সর্বদাই মেয়েদের মধ্যে থাকিতে হয়, সুতরাং শ্বশুরের সহিত সাক্ষাতের 
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ছারতের নার 

বিশেষ অবসর হয় না। সাক্ষাৎ হইলে কন্তার স্ায় অথচ লজ্জার সহিত তাহার সহিত 
আলাপাদি করিবে। | 

পিত্রালয়ে আসিয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীকে ভক্তি ও সম্মানের সহিত গৃহের কুশলাদি 

জিজ্ঞাস! করিয়া পত্র দিতে বিস্ৃত হইও না। তাহাদের কোন অপ্রিয় আচরণের কথ 
পিত্রালয়ে আসিয়া, এমন কি পিতামাতার নিকটও প্রকাশ করিবে ন1। 

প্রথম ঘর-সংসার করিতে গিয়৷ বহু-পরিচিতা কন্তার ন্যায় শ্বশুর ও শাশুড়ীর সম্মুখে 
উপস্থিত হইবে এবং সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া যতদূর সম্ভব প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতার সহিত তাহাদের 
সহিত কথাবার্তা কহিবে। শাশ্বড়ীর হাতের কাজ তাহার নিষেধসত্বেও হাসিমুখে সর্বদা 
করিবার জন্য প্রস্তত থাকিবে এবং তাহার দৈহিক হ্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। 

যথাসময়ে জলখাবার গুছাইয়! দেওয়া, বিছানা পাতিয়! দেওয়া, কাপড় কাচিয়া দেওয়া এবং 

শুকাইয়! তাহা যথাস্থানে রাখা, তাহার পৃজাদির আয়োজন করিয়া দেওয়া এবং অবসর মত 
কাছে বসিয়! তাহার হাত পা টিপিয়! দেওয়া ও রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিয়' 

শুনান__ইত্যার্দি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্ধ্য যত্বের সহিত সম্পন্ন করিবে। যাহাতে তিনি 
কিছু বলিবার পূর্বেই তাহার মনোভাব বুঝিয়া সেই কার্য করিতে পার, সেজন্য বিধিমত 
চেষ্টা করিবে। এইরূপ শ্বশুর মহাঁশয়েরও আবশ্যকীয় কাধ্যাদি যথানিয়মে সম্পন্ন 

করিবে। 

আমাদের সমাজে আজও “বউকীট্কি” অপবাদ শাশুড়ীদিগের মধ্যে দেখা যায়। 

আমাদের মনে হয়, স্ত্রীর প্রতি শ্বামীর অস্বাভাবিক অন্রাগ ও শাশুড়ীর প্রতি বধূর 
আংশিক উপেক্ষা তাহার একমাত্র কারণ। আজকাল দেখ! যায় অনেকস্থলে মাতাপিতা 

জীবিত থাকিতেও পুত্র উপার্জনক্ষম হইয়া অর্জিত অর্থ স্ত্রীর নিকট রাখিতে কুষ্টিত হন 
না এবং স্ত্রীও সেটাকে নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন এবং একটু “দেমাকে”র সহিত 
তাহা ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে মাতা! বিশেষ শিক্ষিত! বা উন্নতচরিত্রা না হইলে পুত্র ও 

পুত্রবধূর এ আচরণ সহ করা সহজ নহে। স্তরাং স্বামী তাহার উপাজ্জিত অর্থ তোমার 

নিকট রাখিতে আপিলেও, তিনি যাহাতে উহা তাহাদের কাছে রাখেন, সেজন্ড গ্রাগপণ 
চেষ্টা করিবে। তবে যদ্দি তাহার] শ্বেচ্চায় তোমার নিকট রাখিবার অনুমতি করেন, 
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. ভাগ ও অন্তান্ত পরিজনের প্রতি কর্তব্য 

ভূমি রাখিবে। কিন্তু কদাঁচ উহা! নিজশ্ব সম্পত্তি*বলিয়। মনে করিও নাঁ। ছিতীয়ত, 

নিজের জন্ত কোন দ্রব্য তাহাদের অগোচরে বা অন্গমতি ন। লইয়! ক্রয় করিবে না। 

ফতদিন তাঁহার! জীবিত থাকেন তাহা'দিগের অভাব সর্বাগ্রে পূরণ করিয়া! তবে নিজের 

অভাব দূর করিবে। বৃদ্ধবয়সে ন্বভাবতঃ লৌকে লোভপরবশ হইয়া পড়েন; সর্বপ্রথম 

তাহাদের রুচিকর খাছ্ের আয়োজনে যত্ববতী হইবে । সংসারে অন্তান্ত পরিজনের 

খুটিনাটি দোষক্রটির কথা৷ কদাচ তাহাদের কাণে তুলিও না। যতদূর সম্ভব তাহাদের 
শয়নের পূর্বে শয়ন করিও না। প্রত্যেক মাহুযেরই স্বভাব ও প্রক্কৃতি বিভিন্ন প্রকারের । 
অতএব তাহাদের স্বভাবে যদি কোন অস্বাভাবিক ভাব থাকে, সে বিষয়ে কখনও প্রতিবাদ 

করিবে না। বধূরূপে সর্বদা কন্যার স্তায় সেবা-শু্রা করিবে এবং তুমি ষে তাহাদিগের 
একান্ত আশ্রিতা এবং তোমার কিছুই স্বাতত্থয নাই, এভাব যেন তোমা হইতে লুপ্ত না 

হয়। তোমার যেমন কন্ঠা-জেহ তাহাদের নিকট প্রার্থনীয়, তাহাদের প্রতি তোমার ভক্তি 
তদনুরূপ হওয়া উচিত। তাহারা শুধু তোমার পুজার পাত্র নহেন, তোমার পরমপূজ্য 

স্বামীরও পরম পূজনীয়__এই জ্ঞানে সর্বদ! তাহাদের সেবা করিবে। 

ভানুর ও অন্যান্য পরিজনের প্রতি কর্তব্য 

বর্তমানে আমাদের সমাজে কয়েকটা কুপ্রথা দেখা যায়। কবে এবং কিরূপে এ সব 

প্রথা আমাদের পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করিয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সে 

বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব না। এসব প্রথার দোষগুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই একটা 

কথা বলিব মাত্র । 

ভাস্কুর এক্ষণে পৃজ্যপাদ পিতার স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অন্পৃশ্ত অনাত্থীয়রপে 
পরিণত হইয়াছেন । যিনি ভ্রাতৃবধৃকে মাতৃসম্বোধন করেন, তাহার ছায়াম্পর্শ এখন কলঙ্ক 
ও পাপের বিষয় হইয়া ধলাড়াইয়াছে। জানিনা কোন্ যুক্তি ও ভিত্তির উপর এ প্রথা 
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ভারতের নায়ী 

স্থাপিত। এই প্রথা ভ্রাতুরূকে তারের কনঠা-নেহ হইতে দূরে বাখে বলিয়া আমাদের 

মনে হয়। পুষ্নীণ ও পুরাবৃত আলোচনা করিয়া! দেখিলে বর্তমীন প্রথার কোন শুই 

পাওয়া যায় না। আমাদের মনে. হয়-_ভাম্থরের প্রতি কন্টোচিত সভক্কি ব্যবহার 

প্রদর্শন করাই ভ্রাতৃবধূর কর্তব্য । 

বশ্তর ও ভাস্কর পিতৃতুল্য হইলেও উভয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। শশুর 

বযপ্রাপ্ সম্তানবৎসল ও ক্ষমাশীল; পুত্রবধূর যে কোন অপরাধ, যে কোন ক্রট তিনি 

সহজেই ক্ষম! করিতে পারেন এবং পুত্রবাৎসল্যে বধৃমাতার কোন অন্থায় ব্যবহার তাহাকে 

ম্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু ভাস্কর পিতৃতুল্য হইলেও কনিষ্টের উপর সর্বদা অগ্রজদ্বের 

দাবী রাখেন; অনুজ তাহার প্রতিপাল্য হইলেও তাহার পালনে তাহার একটু গ্লাঘা 

আছে? সুতরাং কনিষ্টের ত্রুটি তাহার একটু অভিমান জাগাইয়। দিবে,.তাহাতে আর 

বিচিত্রতা কি? ্ তরাং এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ ভ্াতৃবধূ ধদি কোন কারণে তাহার অপ্রিয় 

হন বা মনোব্যথা দেন, তাহার আর ক্ষোভের স্থান থাকে না। ধিনি কনিষ্ঠকে প্রাণতুল্য 

ভালবাসিয়! লালন-পালন করিয়াছেন, যিনি বড় আদরে মাতৃসন্বোধনে ভ্রাতৃবধূকে ঘরে 

আনিয়াছেন, আজ যদি সেই ভ্রাতৃবধূ তাহাকে অশ্রদ্ধা করে, তবে তাহার দুঃখের সীম! 

থাকে না। মনে হয় হিন্দুসমাজ এই মন্ঃপীড়ার ভয়ে ভীত হইয়াই ভ্রাতৃবধৃকে দুরে 

রাধিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহা হউক এ প্রথা এখন আমাদের প্রীতিগ্রদ বলিয়া 

বোধ হয় না। স্থতরাং ভ্রাতৃবধৃকে বিশেষ সতর্কতা! অবলম্বন করিয়া যাহাতে তাহার 

বিন্লুমাত্জ মনঃকষ্টের কারণ ন1 হয়, এরূপভাবে চলিতে হইবে। ভাইয়ে ভাইয়ে যদি কখন 

কথাস্তর বা মতাস্তর হয়, সে সন্বদ্ধে কোন কথাই কহিবে ন!; সাংসারিক কার্ধ্যে বিরক্ত 

হইয়া যদি তিনি কোন রন কথা৷ বলেন-_অঙ্লানবদনে সহ করিবে, কোন প্রতিবাদ ক
রিবে 

নী। তাহার পরম যত, পরম ন্্েহের কনিষ্ঠ তোমার মংশ্রবে আসিয়া পর হইয়া 

যাইভেছেন, এ কলঙ্ক কোন দিন যেন তোমায় স্পর্শ করিতে না পারে । আদর বা আবার 

জইয় ভীহার নিকট উপস্থিত ন! হইলেও তাহার সর্বাঙীগ বুখ-্থাচ্ছনদ্য বিধান ও সেবা 

করিতে যত্ববতী হইবে। 

অধুনা গৃহস্থ-সমাজে ভাজ ও দেবরের সহিত যেরূপ ব্যবহার ও আচরণ চলিতেছে 
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ভান্বরও অন্যান, পরিজনের প্রতি কর্তব্য 

তাহাও বিধিসঙ্ষত বলিয়া মনে হয় না।: বেড আদর নীতা ও লক্ষণ, সে জাতির 
উদর দেবর, স্থানস্থানীয়_পর্ববিধসন্তানম্েহ তাহার 

প্য, তাহার সহিত রহস্তালাপ কোনরপে যুক্তিযুক্ত'ও ভন্রতাসিদ্ধ হইতে পারে নী। 
উর হইলে আমাদের যতে যতদিন পর্যন্ত বধূ উপযুক্ত বয়:প্রাপ্তী না হন, 
ততদিন পর্যযস্ত-তাহার সহিত ম্বাধীন আলাপ না করাই ভাল; করিতে হইলেও তাহা 
বিশেষ সাবধানতা ও শিষ্টাটারের সহিত হওয়াই উচিত। তাই বলিয়া তাহার দূরবর্ডিনী 

থাকাও কর্তব্য নহে, সর্বদা সম্তানবোধে যত্ব ও স্নেহ কর! কর্তব্য । দেবর শিশু হইলে 
পুত্রবং তাহাকে সর্বদা লালন-পালন করিবে । 

ননদিনীগণ সাধারণত: একটু অভিমানিন্টা হইয়া থাকেন, স্তরাং ভঙ্মীর স্থায় 
ব্যবহার করা কর্তব্য হইলেও তাহাদিগকে একটু সম্মান করাও উচিত। এভাব কখনও 
দেখাইও না যে তাহাদের ভ্রাতা তোমার একাস্ত অনুগত হইয়াছেন । অন্যবিধ রহস্যালাঁপ 
তাহা্দিগের সহিত করিলেও স্বামী সম্বন্ধে কোন কথ! তাহাদের সম্মুখে বলা! উচিত নহে । 
তাহাদের বেশব্্যাস বিষয়ে সর্ধবদ! সহায়তা করিবে এবং সরখথীভাবে আনন্দে রত থাকিবে। 
কোন গুরুজনের দোষব্রটি সম্বন্ধে তাহাদের সহিত আলোচনা করিবে না। শাশুড়ীর 

অবর্তমানে শ্বশুরালয় হইতে তাহাদিগকে পিতৃগৃহে আনিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ 
করিবে এবং গৃহে আনিয়। মাতৃন্েহে স্বর্গগতা জননীর দুঃখ তুলাইয়া দিবে। ক্রিয়া-কর্ণ 
বা পূজা! পার্ধণাদি উপলক্ষ্যে তাহাদিগের যথাসম্ভব তব্বতাবাসাদি করিবার জন্ত স্বামীকে 
অস্থরোধ করিবে। মাতৃবিয়োগের সহিত তাহাদের পিত্রালয়ের সম্বন্ধ যেন খুচিয়া না যায়। 
ছুর্ভাগ্যবশে.যদি কোন ননদিনী বিধবা হইয়া তোমার স্বামীর প্রতিপাল্যা হন, স্বাদ! 
প্রাণপণ যত্বে তাহাকে সাস্বনা দিবার চেষ্টা করিবে এবং সাংসারিক সমুদয় কার্ধ্যে তাহাকে 

অভিভাবিক1 ও গৃহিণীর স্থান দিবে এবং তাহার পুত্র-কন্তাগণকে স্বীয় পুত্র-কন্ঠানির্বরবিশেষে 

লেহ ও পালন করিবে। সন্তানহীনা হইলে, নিজের একটা শিশু-সম্তানকে তাহার অনুগত 
করিয়া! দিয়! তাহার সন্তানের অভাব ও মনঃক্ষোভ দূর করিবে। সংসার-খরচের অর্থাদি 
তাহার হাতে থাকাই ভাল, তাহাতে তীহার মনে অনেকটা শান্তি থাকিতে পারে। 
তিনি গলগ্রহত্বরূপ এভাব ধেন কখনও মনে না আসে। 
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সংসারের দাস-দাসীদিগের সহিত অবস্থাভেদে পুত্র-কন্তা বা! ভ্রাতী-ভম্মীর স্তায় 

ব্যবহার করিৰে। তাহারা! যে তোমার “হুকুমের চাকর” এ ভাবটা তাহাধিগের নিকট 

প্রকাশ করিও ন1। পরিবারস্থ পরিজনের গ্যায় গণ্য করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন 

করিবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে সদ্ব্যবহারে দাসদাসী পরমাত্্ীয়রূপে পরিণত 
হইয়াছে । তাহাদের দৈহিক ও মানসিক সুখ-ছুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আহারকালে 

স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তথিষয়ে তত্বাবধান করিবে। তাহাদের সাধারণ ভোজ্যপানীয় 
তোমাদের হইতে যেন স্বতন্ত্র না হয়, কারণ তা'রাও মানুষ, তা'রাও তোমার সম্ভান। 

বিপদে সম্পদে তাহাদিগকে ত্বগৃহে যাইতে দিবে । নিজের কষ্ট হইলেও সংসার-জীবনের 

সুখ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিও নী। উৎসবাদিতে যতদুর সম্ভব তাহাদিগকে 
নব বস্ত্রাদি দিবার চেষ্টা করিবে। ' তাহাদের কোন আত্মীয়-স্বজন দেখা করিতে 

আপিলে তাহাদের সম্মান করিয়া ইহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিবে | তাহাদের 

সামান্ত দোষ-ক্রটিতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার বাসনা যেন তোমার 
মনে নাজাগে। 

সর্বোপরি পারিবারিক জীবনে একটা বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না 

করিলে পর্দে পদে বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা । বর্তমানকালে পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে 
ঘরে মন্থরার অভাব নাই। ইহারা নান! ছলে স্থখের স্বখী ও ছুঃখের দুঃখী হইয়া 
তোমার হিতকারিণীরূপে দেখা দিবে। হঠাৎ ইহাদিগকে চিনিতে পারিবে না। 

তবে এইটুকু যেন সর্বদা তোমার মনে থাকে যে, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভান্র, স্বামী, 
দেবর ইত্যাদি যত অপ্রিযকারীই হউন না কেন, জগতে তাহাদের মত আপনার লোক 
তোমার আর কেহ নাই; তীহাদের ন্যায় আপনার কেহ আর থাকিতে পারে ন|। 
স্থতরাং উহাদিগের বিরুদ্ধাচারিণী কোন প্রিয়বাদিনীর মিষ্ট কথায় কখনও কর্ণপাত 
করিবে না। একবার প্রশ্য় দিলে ইহারা তোমাকে এমন মোহিত করিয়া ফেলিবে 
যে, তোমার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকিবে না। সংসারে শাস্তিস্থাপন উহাদের উদ্দেস্ত 

নহে, সংসারে অশস্তি-বীজ বপনই উহাদের জীবনের ব্রত। ঘরের .কোন কথ! উহাদের 

নিকট প্রকাশ করিবে না। উহার! ঘুণাক্ষরেও কোন কথা জানিতে পারিলে তোমার 
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সর্বনাশ করিবে। তোমার: হুখ হোক্, ছুঃখ হোক্, তাহা যেন আত্মীয়ের নিকট থাকিয়াই 
পাইতে পার এরূপ করিবে; কখনও অনাত্বীয় হিতাকাজ্িণীর নিকট কোন সখের আশা 

করিও না। আমাদের সমাজে যত সংসার ভাঙ্গে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহার 
মূলে একটী না একটা মন্থরা আছেই আছে, এবং যাহারা তাহার মনতণায়ভূলিয়াছে, 
তাহাদেরই সর্বনাশ হইয়াছে। ইহার্দিগকে যত করিবে না, অযস্থও করিবে না। ইহার! 
প্রশ্রয় না পাইলে আপনা হইতেই সরিয়া পড়িবে। 

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য 

প্রতিবাসী গৃহস্থের নিকটতম বন্ধু। আকম্মিক আপদে-বিপদে প্রতিবাসীই 
সর্বপ্রথম অযাচিতভাবে মিত্ররপে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সর্ধতোভাবে প্রতিকার 

চেষ্টা করিয়া থাকে । কিন্তু উহাদের সহিত সঙ্ভাব না থাকিলে মিত্রতার পরিবর্তে 
শক্রতাই বদ্ধিত হইতে থাকে । দলবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাই মানবের সাধারণ 
ধর্ম এবং ইহার উপকারিতাঁও যথেষ্ট ৷ স্তরাং ব্যবহার দৌঁষে যাহাতে অসন্তোষ উৎপন্ন 

না হয় তংপ্রতি দৃষ্টি রাখ! প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্তব্য। প্রতিবেশীর আমোদ-উৎসবে 
সহযোগিতা, বিপদে সাহায্য, শোকে সহানুভূতি প্রকাশ এবং ছুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার 
করিলেই তাহার। একাস্ত আপনার হইয়া উঠে। প্রতিবাসী নীচ, সঙ্জন, ধনী বা দরিন্ 
হউক না কেন, ,তীহাদের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করা উচিত। প্রতিবাসীর দ্বারা 
কখনও কখনও ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু সম্ভবপর হইলে তাহাদের কৃত সামান্ত সামান্য 
ক্ষতি সহা করিয়। ক্ষমী করিতে পারিলে তাহাদের সেই শক্রত! মিত্রতায় পরিণত হয়। 
আর এক কথ! পরনিন্দা পরচচ্চায় যত অধিক শত্র' সি হয়, এত আর কিছুতেই হয় না। 
গ্রবাদ আছে--বোবার শক্র কেহ নাই। এই পরচচ্চার আগ্রহট1 পুরুষদের অপেক্ষা 
রম্পী-সমাজেই অধিক লক্ষ্য কর! যায়। আ্ানের ঘাটে, বন্ধুবান্ধবগৃহের নিমন্ত্রণে বা অন্ত 
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কারের নারী 
কোন কারণে ছুই চারিজন সমবেত হইলেই এইরূপ চ্চা চলিয়া থাকে । কিন্তু ইহার মধ্যে 
যে কি ভয়ালক সর্বনাশের বীজ নিহিত আছে তাহা তাহার! অনুভব করিতে পারেন ন!। 
অনেক স্থলে এমন দেখ! গিয়াছে যে, এইরূপ সামান্য ব্যাপার হইতেই মাষলামোকক্ষমার 
হাটি হইয়া উভয় সংসারকেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়! দিয়াছে । সৌভাগ্যক্রমে 
ধাহাদিগকে শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে উদরান্নের সংস্থান করিতে হয় না, তাহার যদি 
পরচট্চা হইতে বিরত থাকেন, তবে এইসব অসম্তোষের বীজ ছড়াইয়া পড়ে না। যেসব 

গৃহস্থের প্রতিবাসীর সহিত সন্তাব থাকে ন' তাহারা ধনী হইলেও কখনই শান্তিতে বাস 
করিতে পারেন না। শক্র পরিবেষ্টিত গৃহস্থের স্ুখলাভ সুদূরপরাহত। গৃহলক্্মীগণ 
রসনা সংযত রাখিয়! গ্রতিবাসীর সহিত সৌহার্দ বজায় রাখিতে পারিলেই সংসারের 
বন্ধুবল বৃদ্ধি পাইবে। তাহার! যদি স্বীয় দাস্তিকতা পরিত্যাগ করিয়া গুতিবাসিনীর 
সহিত সহজ অনাড়ম্বরভাবে মেলামেশা! করেন এবং তাহাদের মধ্যে ছুংস্থগণকে যথাসাধ্য 

সাহায্য করিতে কার্পণ্য প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে প্রতিবাসীর দ্বারাই ভবিষ্যতে 
অনেক উপকার পাইবেন। 

দেশের প্রতি কর্তব্য 

মানব মাতৃগর্ভ হইতে যে দেশের মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠ হয় এবং তাহার অন্ন-জলে 
পরিপুষ্ট হয়, সেই মাতৃসমা জগ্মভূমির নিকট সে সর্ববতোভাবে খণী। এই খণমুক্ত 
হইবার জন্য দেশ-মাতৃকার প্রতি তাহার কঠোর কর্তব্য রহিয়াছে । কারণ কতকগুলি 

ব্যক্তি লইয়া একটা পরিবার, কতকগুলি পরিবার সমবায়ে একটী সমাজ, কতিপয় সমাজ 
লইয়! একটা গ্রাম এবং গ্রাম সমুদয়ে দেশ সীমাবন্ধ। কুতরাং দেশের সহিত প্রত্যেকেরই 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে । এক্ষেত্রে পরিজনবর্গের প্রতিপালনেই 
কর্তব্য শেষ হুইল মনে করা স্কুল। গ্রাম, সমাজ, দেশ ইহাদের প্রত্যেকের নিকট কোন 
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দেশের প্রতি কর্তব্য 

নাকোনপ্রকারে সাহায্য না পাইলে আমাদের জীবন ধারণ পরাস্ত অসম্ভব হইয়া উিভ। 
হুতরাং ইহাদের প্রত্যেকের নিকট সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে আমর! যে খণী, ইহা বলা 
বাহুল্য মাত্র। এখন এই খণ কি প্রকারে শোধ হইতে পারে তাহাই আলোচ্য । আমর! 
যেমন নিজেদের ও পরিজনবর্গের কায়িক, বাচিক, আর্থিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যত্রবান 
হইয়া থাকি, তেমনই স্বসমাজের সর্ধ্ববিধ উন্নতিনাধনে আমাদিগকে সচে্ হইতে হুইবে। 
এইরূপে সম্ভবপরমত সামাজিক উন্নতির পর গ্রামের উন্নতিবিধানে মনোযোগ দিতে 
হইবে এবং তাহার পর উহা সম্প্রসারিত করিয়া দেশের উন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ 
করিতে হইবে। অবশ্ঠ যাহার যেমন শিক্ষারদীক্ষা ও শক্তি-সামর্ধ্, তিনি সেইভাবেই 
করিবেন। “আমি ক্ষুদ্র, আমি অসহায়, আমি মূর্খ আমি অবলা, এ বিষিয়ে আমি কি 
করিতে পারি” ইহা ভাবিয়! নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। একজন দশ বৎসর বয়্ক 

বালক ব! অসহায়া রমণীও যথাশক্তি দেশের বা! দশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। 

দেশের কাজ করিতে হইলে যে সংসার ত্যাগ করিয়া! যাইতে হইবে তাহা নহে, দেশের 
কাজ অর্থাৎ দেশের ছুর্গতদিগের ছুঃখমোচন, শিক্ষাবিস্তার, কৃষি, শিল্প, বাণিজোর প্রসারতা 
প্রভৃতি সংসারে থাকিয়াও করা! যাইতে পারে। ধনী অর্থ বিনিময়ে, নির্ধন শারীরিক 

সামধ্যের ছারা, জ্ঞানী উপদেশ-দানে, চিকিৎসক চিকিৎস! দ্বারা, এইভাবে প্রত্যেকেই 
কিছু কিছু কাজ করিতে পারেন, কর্তব্যবোধ থাকিলে সামর্ঘ্যেরও অভাব থাকে না। 

আমাদের জননীগণ হয়ত ভাবিবেন যে, আমর! কুলবধৃ, আমর! বাহিরের কাজে কি করিয়া 
আত্মনিয়োগ করিতে পারি ? কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহারাও বুঝিতে পারিবেন 
যে, তাহাদের পক্ষে ইহা! দুঃসাধ্য নহে। দেশের হ্ষুধার্তকে অন্নদান, তৃষার্তকে জলদান, 
বস্তহীনে বন্্ুদান, ইহা তাহারাও করিতে পারেন। রোগশয্যায় শুশ্রযা, শোকার্ডকে 
সাত্বনাদান প্রভৃতি কাধ্য করিবার যথেষ্ট স্থযোগ তাহাদের আছে । কেবল এ বিষয়ে 

উদ্যম ও আন্তরিকতা! থাকিলেই হইল । তাহার] যে সময়টা আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত 
করেন, সেই সময়টা যদি প্রতিবাসী ও স্বদেশবাসীর উপকারার্থ ব্যয় করেন, তবে সময়েরও 
সহ্যবহার হইবে, নিজেরাও আদরশস্থানীয়া হইয়া! দেশের মুখোজ্জল করিবেন ।, 
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নম্ভানপালন 

নারীজীবনের প্রধান কর্তব্যগুলির মধ্যে সন্তানপালন অন্ততম। কুসন্তানের 
জননীই নারীসমাজে বরণীয়া। অধুন! সমাজের দোষেই হউক বা শিক্ষাবিপরধ্যয়েই হউক 
এ বিষয়ে রমণীগণ লক্ষ্যহীন! হইয়! পড়িতেছেন। আমাদের মতে “কাঞ্চন ফেলিয়া! আচলে 
গেরো” দেওয়ার স্যায় প্রধান কর্তব্য লক্ষ্যভুষ্ট হইয়া! অকিঞ্চিংকর শিক্ষায় মনোনিবেশ 

করা গ্রচলিত-শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং স্বাধীনভাবে এ বিষয়ে মতামত 
প্রকাশ করিতে আমরা কুষ্টিত হইব না। সন্তানপালন সন্ধে সম্যক আলোচন1 করিতে 
গেলে প্রশ্থৃতির গর্ভসঞ্চার হইতে সন্তানের প্রাপ্তবয়স-কাল পর্য্স্ত আলোচনা করাই 
কর্তব্য । 

গ্র্থৃতি গর্ভসঞ্চারকাল হইতে সর্ধদ। শুচিভাবে ও আনন্দিত মনে কালযাপন 
করিবেন। কারণ গর্ভাবস্থায় জননীর মানসিক অবস্থা ও বৃতি গ্রায়ণঃ সম্তানে সঞ্চারিত 
হইয়া থাকে । এ বিষয়ে উদাহরণ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এবং চিকিৎসা গ্রন্থ 
বনুলভাবে পাওয়া যায়। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই বীরবালক অভিমন্ত্য শৌধ্যশীল পিতার 
ব্যুহতেদবিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, একথা বোধ হয় কেহ অবিশ্বাস করিবেন ন1। সুতরাং 
পরিজনবর্গের বিশেষতঃ প্রহ্তির গর্তধারণকালে দৈহিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি তীস্ক 

দৃ্টি রাখা আবশ্তক। স্বামীর বর্তব্য--সহধন্সিণীকে সদ] প্রচ্ুল্প রাখা; সহধন্মিণীর 
কর্তব্য--কদাচ কাহারও অপ্রিয়'ভাজন না হওয়া। নিরর্থক কলহ, অনর্থক ক্রন্দন, 
অযথা খেদ, অসংযত ব্যবহার সর্বথা পরিহার্ধ্য। প্রন্থৃতি প্রথম গর্ভবতী হইলে হ্বতই 
পরিজনবর্গের আনন্নবদ্ধিনী হন, তাই বলিয়! এই সুযোগে তাহারা যেন কদাচ আলম্ত- 

পরায়ণ| না হন। শ্রমরতা রমণীরাই হুখগ্রসবের অধিকারিণী হইয়া থাকেন । সর্বদাই 

এমন বিষয়ের আলোচন! শ্রবণ বা! চিস্ত1! করিবেন, যাহাতে মানসিক সদ্বৃত্তিগুলি সহজে 
ফুটিয়া উঠে ও গর্ভস্থ সন্তান তাহার ফলভাগী হয়। 

বর্তমান-হিন্দুশান্্ মূলমন্ত্র হারাইয়! নারীজাতির হস্তে "শুচিবাই'এ পরিণত 
হইয়ছে। তাই আজ জ্আাতুড়ঘরের এত শোচনীয় অবস্থা । সাধাঁধণতঃ বাটার নিক 

৪৩ 



৮" চন্তান এ ॥ ॥ 

খরটা জাতুড়ের উদ্দেশে ব্যবনবত হইয়। থাকে । সঘোজাত শিশু জীবনের প্রথম প্রভাতে 
দেখে--.একটা অন্ককৃপ, শ্বাস গ্রহণ করে-__পৃতিগন্ধময় রুদ্ধ বায়ু, তাহার পরিচ্ছদ--ছি্ 
বস্ত্র, শয্যা জীর্ণ কস্থা। কোমল শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহার প্রত্যেকটা যে কত 

বিষময়, বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই তাহ! উপলঞ্ধি করিতে পারেন । যে শিশুর জন্মে আমরা 
বংশগৌরবের কামন! করিয়! থাকি, সেই শিশুর প্রতি আমর এইরূপ জঘন্ত ব্যবহার 
করিয়া থাকি। যে স্থানে, যে পরিচ্ছদে, যে শয্যায়, একটী সবলদেহ স্থস্থকায় যুবক 

পীড়িত হইয়! পড়ে, আমর! অন্ধ হইয়া! এই নবনীত-কোমলকায় কুমারকে সেই অবস্থায় 
রাখিবার ব্যবস্থা করি। আমাদের মনে হয় বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর ইহাও অন্যতম 
কারণ। ভ্রণহত্যায় যদি পাঁপ থাকে, এবংব্ধি শিশুহত্যায় কি পাপ স্পর্শ করিরে না? 
তাহার পর যে প্রস্থৃতি প্রসবযাতনায় একরূপ সন্তোমৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিল/_- 
যাহাতে ক্ষীণ ম্পন্দন-শক্তি ব্যতীত জীবিতের আর কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না-তাহার 
প্রতি ব্যবহারও পূর্বোক্ত ব্যবহার অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। অথচ তিনিই হয়ত 
সংসারের পর্বময়ী কত্রী ও বংশরক্ষার নিদানভূতা। শিশুর ও গ্রস্থতির অবস্থার 
উন্নতিসাধন পরিজনবর্গের উপরই সম্যক নির্ভর করে। নবজাত শিশুকে যতদূর সম্ভব 
উন্মুক্ত স্থানে, কোমল শয্যায়, উষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত রাখাই কর্তব্য । প্রন্ৃতির জন্যও 
উক্তরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক । প্রসবান্তে তিনি কিছুদিন যেন পূর্ণ বিশ্রামলাভ করিতে 

পারেন। 

ধাত্রীহন্তে সন্তান সমর্পণ ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে । প্রস্থতির শ্রমলাঘবের অজুহাত বা বিলাসবাসনার পুষ্টি- 

সাধনের জন্য এরূপ ব্যবস্থা যে কতদূর দুষণীয়, তাহা! মনন্তত্ববিৎ মাত্রেই অবগত 
আছেন। অর্থের হুচ্ছললতা থাকিলে সন্তানের জন্ ধাত্রী নিয়োগ না করিয়া, প্রস্থতির 

জন্য করাই কর্তব্য । পবিভ্রকূলে, মেধাবীর. গুরসে, পুণ্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া; 
শিশুর পক্ষে হীনবংশীয়া কলুধিতাচরিত্রা! ধাত্রীর স্তন্ত পান করা কি উচিত? ইহাতে 

তাহার দেহ পরিপুষ্ট হইলেও হইতে পারে, কিন্তু চিতবৃত্তি উদার হয় না। খাদ্য ও 

সংসর্গ যে অনুরূপ ভাব সংক্রামিত করে, এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সংশম্প নাই। 
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 স্ভারতের নারী 

তবে কোন্ প্রাণে আমর! দৈহিক সুখের জন্ত সংসার ও সমাজের ভাবী-মঙ্গল এই 

টনি প্রতি ওরপ ব্যবস্থা করিতে পারি? শিশুর প্রথম চান সহিত 
মনোমধ্যে জ্ঞানের আভা জাগিয়া উঠে। জননীর সন্মেহ-আখির করুণ কটাক্ষে তাহার 
মধ্যে যে কোমল ভাবের উদয় হয়, সম্পর্কহীন! ধাত্রীর যত্বে তাহা কি কখনও ফুটিতে 

পারে? আমাদের বোধ হয়-সন্তান যত জননীর সংসর্গ লাভ করিতে পারে, ততই 
তাহার পক্ষে মঙগলপ্রদ। | 

সম্ভানের অঙ্ে অলঙ্কার পরাইতে পারিলে অনেক জনক-জননী সখী হইয়া 
থাকেন। তাহাতে তাহাদের আনন্দ হইতে পারে বটে, কিন্তু শিশুর পক্ষে তাহা 
ষথার্থই ক্লেশকর। পরিচ্ছদাদি সদন্ধেও আবশ্তকের অধিক সাজসজ্জা! বজ্জনীয়। 

ন্েহের আতিশয্যে এই গ্রীন্মগ্রধান দেশে গরমের দিনে অনেক জননী নানাবিধ বেশভূযায় 

শিশুসস্তানকে সাজাইতে কুন্ঠিত হন না, ইহা! তাহার পক্ষে আদৌ ভাল নহে। যাহাতে 
শিশু ন্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এরূপ বেশেরই ব্যবস্থা কর! উচিত। ক্সেহাধিক্যবশতঃ 

অনেক প্রস্থতি সর্বদ] সন্তানকে ক্রোড়ে রাখিয়া থাকেন, ইহ! শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে 
হানিকর। পক্ষান্তরে অভ্যাসদোষে শিশু ভূমিস্পর্শ করিতে চাঁহে না, তাহাতে প্রস্থৃতির 
অন্থথ ও অস্থবিধার কারণ হইয়া থাকে । শৈশবকাল হইতে সন্তানকে অত “আতুপুতু” 
করা ভাল নয়। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর আবহাওয়া সহা করাইবার অভ্যাস করাইয়া সন্তানের 

দেহ গঠিত করা উচিত। সর্বদ1 বেশভৃযায় শিশুর দেহ আবৃত রাখিতে নাই; ইহাতে 
দৈহিক পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। বাল্যকাল হইতে সামান্য ব্যাধিতে যতদূর সম্ভব উষ্ণবীরধ্য 

গঁধধ সেবন না করানই ভাল। খাদ সম্বন্থোও প্রাচূর্ধ্য না ঘটে, সে বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। শিশুর সামান্ত আঘাতপ্রাপ্তিতে অনেক জনক-জননী একাস্ত অস্থির 
হইয়া উঠেন এবং সন্তানের সমক্ষে এরূপ ব্যাকুলতা দেখান যে, সপ্তান বেদন! তুলিয়া 

ভীত হইয়া পড়ে। এরূপ করা কোনক্রমেই উচিত নহে। ইহাতে সস্তানের সহনশক্তির 
আদৌ বিকাশ হয় না। পরস্ত কোনরূপ সহানুভূতি না দেখাইয়া! তৎসম্বন্ধে উদাসীন 

থাকাই ভাল। তাহাতে বালকের সহগুণ ও সাবধানতা বৃদ্ধি পাইবে । শিশুকে যেমন 
ননীর পুতুল করিয়া ক্রোড়ে ক্রোড়ে রাখ! অযৌক্তিক, সেইনপ গৃহপ্রাঙ্গণে হচ্ছচ্জ- 
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সন্তানের শিক! 

উন রা রানুর রী জীড়ান্ে শিশুর দেহ 
পরিষ্কার, করিয়! দেওয়! কর্তব্য। বিশেষতঃ নিক্রিত হইবার পূর্বে শিশুর অঙ্গ উত্তযন়পে 
মাঞ্জিত করিয়া দেওয়! আবশ্যক | শিশু ক্রড়াশীল থাকিলেও নির্দিষ্ট সময়ে আহার করান 

চাই এবং শৌচপ্রশ্রাবাি দেহধর্খের প্রতি প্রত্যহ লক্ষ্য রাখা! আবশ্যক | 

সন্তানের শিক্ষা 

আজকাল শিক্ষা বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি বিষ্ভালয়ে নির্দিষ্ট পুত্তকসমূহ পাঠ 
করা এবং তত্তৎ বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। বস্ততঃ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আমরা 

ভুলিয়া! গিয়াছি। এখন পরীক্ষায় কোন প্রকারে উত্তীর্ণ হইয়া অর্থ উপাজ্জন করিতে 
পারিলেই শিক্ষিত বলিয়া! গণ্য হইতে পারা যায়। কাজেই শিক্ষাকে উপযুক্ধ অর্থকরী 
কর জনক-জননী বা অধ্যাপকগণের চরম লক্ষ্যস্থল হইয়া ফ্লাড়াইয়াছে। যে বালক 
নির্দিষ্ট পুস্তকের প্রশ্নোত্তর দানে সমধিক সমর্থ, সে যদি অশেষবিধ কুঅভ্যাসের দাসও 

হয়, তথাপি সে স্বচ্ছন্দে জনক-জননীর স্মেহ লাভ করিতে পারে । অধীতপুন্তকে মেধা 

হীন অথচ চরিত্রবান বালকও সে প্রকার স্সেহের দাবী করিতে পারে না। ইহা! থে 

ূর্ণশিক্ষার অনুপযোগী, ইহা অস্বীকার করা যায় না। মন্তুস্তহৃদয়ের সমূদয়স্ুপ্রবৃত্তিগুলির 
উন্লেষণ, পরিবর্ধন ও পরিণতিপ্রাপ্তির নামই প্ররুত শিক্ষা। অর্থাৎ যে শিক্ষার্ধার1 

শৃঙ্খলার সহিত মানবের পূর্ণশক্তির বিকাশ হইতে পারে, তাহাকেই আমরা সমীচীন ও 

সুচিস্তিত শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করি । 

কু-শিক্ষা। ব অর্ধ শিক্ষা্বার। অপূর্ণ মন্তস্তগঠনের জন্ত প্রধানত: দায়ী কে? ভাবী 

জীবনে চরিত্রহীন, ধর্মহীন, অধঃপতিত, নিশ্মম পাষণ্ড হওয়ার জন্য বস্ততঃ কে দায়ী? 

মানবের শিক্ষাশক্তি ভূমির উর্বরতাশক্তির গ্ভায় ভগবন্ধত্ত ও স্বাভাবিক । কাহারও 

এমন শক্তি নাই যে, তাহার বিন্দুমাত্র দান করিতে সমর্থ হয়। তবে ভূমির সুফসল 
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ভারতের নারী 

বা কুফসল যেমন প্রধানতঃ কৃষকের উপর নির্ভর করে, স্থুসস্তান :বা কুসস্তার্ন লাভ 

তেমনি গ্রধানতঃ জনক-জননী বা অভিভাবকের উপরই নির্ভর করে| 

অনেকে 'বলেন-_বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালী জাতি সমালোচনায় সিদ্ধহত্ত ; তবে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তাহাদের সমালোচনা সাধারণ বাক্যমাত্রেই পর্যবসিত হয়, কিন্তু উহা মর্ম 
স্পর্শ করে না। বর্তমানে শিশু ও বালকগণের মধ্যে যে দুর্নীতি, মিথ্যা, কদাচার, 
উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযম দেখা যায় তজ্জন্য দায়ী আমরা, শিশুরা নহে । যতদিন পর্যযস্ত 
আমরা হ্বীয় চরিত্র- সংগঠনে লমর্থ না হইব, ততদিন পর্যস্ত সমাজে সুসস্তান লাভ 
করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র । 

কোন পণ্ডিতকে বিরান নূন বারা বারা 
পিতামহ ও পিতামহী হইতে সুচিত হওয়াই ঠিক।” উপযুক্ত সময়ে স্বীয় সন্তানের 
উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, পরিণত বয়সে তাহাদের নৈতিক, মানসিক ও 

শারীরিক অধংপতনে “এ যে কলিকাঁল” বলিম্বা অশ্থতাঁপ করার ফল কি? সোহাগ 

করিয়া সন্তানের মুখে স্বহস্তে হলাহল প্রদানপূর্বক তাহাদের শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া 
কাদিলে চলিবে কেন? আমাদের সকলেব সাধ পুত্র আমার চরিত্রবান হউক, জ্ঞানবান্ 

হউক, সমাজের মুখোজ্জলকারী হউক; কিন্তু সে চেষ্টা কৈ? কয়জন মাতাপিতা 

তাহাদের কর্তব্য পালন করিয়া থাকেন? কোনরূপে প্রাপ্তবয়ঙ্ক হইলেই তাহাদের 
ক্রোড়ে বংশদুলাল অবলোকন করাই এখন অধিকাংশ অভিভাবকের আন্তরিক ইচ্ছা। 

এই ইচ্ছা! পূর্ণ হইলেই তাহাদের মোক্ষলাভ হইতে পারে, এইরূপই তাহাদের ধারণা। 
কিন্তু যতদিন না অভিভাবক নিজের চরিত্র গঠন ও পারিপার্িক অবস্থার পরিবর্তন 
করিতে সমর্থ হইবেন এবং সন্তানকে চরিত্রবান্ ধাশ্সিক ও সংশিক্ষাদানে চিত না 
হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত শিশুর সংসারে ও সমাজে ইষ্ট লাভ স্দূরপরাহত। 

মুখবদ্ধে শিক্ষাসঙ্বত্ধে দুই একটী কথা বলিয্না আমর উপযুক্ত শিক্ষাদান সম্বন্ধে 
কথঞ্চিং আলোচনা করিব। পুস্তকাদির সাহায্যে আমরা বালকগণকে যে পরিমাণ 

শিক্ষাদান করিয়া থাকি, জাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদের কার্যকলাপ ও রীতিনীতি 
হইতে তাহার লক্ষগুণ তাহার! শিক্ষালাভ করিয়! থাকে। ্বচক্ষে সকল বিষয় নিরীক্ষণ 
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সন্টানের শিক্ষা 

করিয়া সে স্বয়ং যে শিক্ষা লাভ করে, সহম্র উপদেশ ও শত বেত্রাঘাতেও তাহার অপুষাঞ্জ 
শিক্ষাদানে সমর্থ হওয়! যায় না। বালকের জ্ঞানোদয়ের পূর্ব হইতে শিক্ষার শুচনা হয়। 
ভাষা, ভাব-ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আহার-বিহার এমন কি স্বর পর্য্যন্ত 
শিক্ষাকাল প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই তাহারা শ্বয়ং শিক্ষা! করিয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা 
যায়। যে যেমন ঘরের ছেলে, তাহার চরিত্র তদন্ুরূপ হইয়া! থাকে, তাহার জন্ত কোন 
অভিভাবুকর মাথা ঘামাইতে হয় না। ুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, 
শিশুশিক্ষার জন্য স্বতগ্র সরঞ্জামের কোনই আবন্তক হইবে না; শুধু তাহাদের সম্মুখে 
প্রতিনিয়ত সংঘদৃষ্টাস্তের আদর্শ দেখাইলেই সফল-মনোরথ হওয়া যায়। 

আমরা কথায় শিশুগণকে বুদ্ধিহীন বা জানহীন বলি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 
তাহাদের সৎ ও অসৎ ভাবের উপলদ্ধি ও ভাবপ্রবণতা পূর্ণবয়ন্কব অপেক্ষা যথেষ্ট প্রবল। 
আমাদের সামান্য সামান্য কার্ধ্যকারণ হইতে তাহারা অনায়াসে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হয়। 

ইহা! আমাদের বক্তৃতা নহে, অভিজ্ঞতা । আমর] যে কত সময় আমাদের চিন্তাহীন ক্ষত 
কর্মের দ্বার! তাহাদের চরিত্র গঠন করিয়া যাই, তাহা চিন্তা করিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 
আমরা অনেক সময় শিশুকে তিক্ত উধধ খাওয়াইতে বলি “মিটি ওষ্ধ*। সে আনন্দে 
তাহা পান করে; কিন্তু সেই তিক্ত স্বাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের কোমল হৃদয়ে যে 
প্রবঞ্চনার বীজ ঢালিয়া দিই, তাহা আমর! একবারও চিন্তা করি না। প্রতিনিয়ত 
তাহাদের সহিত ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, আদরে-সোহাগে, নানাপ্রকার হ্ষুত্র ক্ষুদ্র মিথ্যা ও 
প্রবঞ্চনীর অভিনয় করিয়া শুধু যে আমরা তাহাদিগকে প্রবঞ্চক করিয়া তুলি তাহা নহে; 
পরস্ত তাহার্দিগকে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন করিয়া ফেলি। আমরা চাই “পিতা হ্বর্গঃ 
পিতা! ধর্ম: হ'তে, কিন্তু আচরণ করি নারকীয় কীটের মত। স্তরাং কীটের সন্তানের 
কাছে সে দৃঢ় ও অচলা ভক্তি কিরূপে লাভ করিব? 

অনেক সময় বেত্রাঘাত বা সেই জাতীয় কোন প্রকার শাস্তিদানে আমরা জোর 
করিয়া! সন্তানের নিকট হইতে সম্মান আদায় করি। তাহাতে ফল এই হয়, পিতাপুত্রে 
মধুর স্বন্বস্থলে আমর! শান্ত-শীলকের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া! বসি। সন্তানের চরিত্রগঠনে 
শাসন আবশ্যক সন্দেহ নাই; তবে, সে শাসন বেত্রদণ্ডের পরিবর্তে স্েহের শাসন হওয়। 
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চাই। বাঁলকের বাধ্যতা অবশ্যই অভিপ্রেত; তবে পে বাধ্যতা যেন বালকের 
স্বেচ্ছাপ্রণোধিত হয়। আদর ও অভিমান মানবের সুকুমার বৃত্তি সন্তানের উপর. ইহার 

প্রভাবও বিশেষ ক্রিয়াশীল । দৌষহীন বিষয়ে অগাধ স্সেহ্ দেখাইয়া, দুষ্ট বিষয়ে অভিমান 
দেখাইলে সম্যক ফললাভ হইতে পারে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। উদাহরণস্বরূপ শিশুর 
আনন্দময়-নর্তনক্রীড়া দেখিয়া স্সেহে তাহাকে সহশ্র চুষ্ধন করিলেন, আবার তাহার 
অবাধ্যতা বা অন্ত কোন অসদাচারণ দেখিয়া তুল্যরূপে বিরক্তির ভাব প্রকাশ কৃরিলেন। 

ইহাতে তাহার শাসনকার্ধ্য সসম্পন্ন হইল । কিস্তু কোন কার্ধের আদেশ করিলে সে যদি 

তাহা পালনে পরাজুখ হয়, তাহা হইলে যে কোন উপায়ে হউক অহার দ্বারা সে কাজ 
সম্পর করাইতেই হইবে; তাহাতে দি বেত্রাঘাতের প্রয়োজন হয়, নিঃসঙ্কোচে করিতে 
পারেন। বান্ক যেন সম্ক্ বুঝিতে পারে, তাহাকে মাতাপিতার আদেশ পালন 

কর্মিতেই হইবে, তাহার জেদ পিতামাতার আদেশকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নয়। আবার 
এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকা চাই-যেন আমরা বালকগণকে অধথ! আদেশপালনে বাধ্য না 
করি। অনেক সময় আমরা তাহাদের দৈবকৃত কশ্মের জন্য যথে্ শাসন করিয়া থাকি, 
তাহা কোন ক্রমেই উচিত নহে। অপর কেহ সন্তানকে শাসন করিলে অনেক সময়ে 

জনক-জননী “আনক" করিয়৷ বিনা অপরাধে আবার তাহাকেই প্রহার করেন, ইহা সর্ব 
বঙ্জনীয়। আবার কখনও ব। সামান্ত দোষে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন ও গুরু অপরাধে 
লঘু দিয়া থাকেন; অনেক স্থলে কোন দণ্ড বিধানই করেন না। ইহা উভয়তঃ 
দুষণীয়। ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য সামান্য বিষয়ে প্রকৃতির শাসনের উপর নির্ভর করাও মন্দ 
নছে। প্রকৃতির শাসন নিশ্মম, কঠোর ও ওজন করা। দীপশিখায় শিশু যতবার হস্ত 

প্রদান করিবে, উহা তুল্যরূপে দগ্ধকাণী হইবে এবং সে শাসন শিশুর বদ্ধমূল হইয়। যাইবে। 
তখন সে বিষয়ে আর উপদেশ দানের আবশ্যকতা থাকিবে ন|। |] 

অনেকক্ষেত্রে মাঁতীপিতা অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়া! সন্তানের প্রত্যেক 

জিতে কঠিন কারিক-ণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে সন্তান শাসিত হয় বটে, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিরুষ্-ত্বভাব, ভীরু ও প্রাণহীন করিয়া ফেলে এবং তাহার মানসিক 

বৃ্তিন মূলে কুঠারাঘাত কর! হয়। ইহাতে মাতাপিতার প্রতি সন্তানের বিদ্বেষভাব বা 
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 লশ্তানের শিক্ষা 

বিরজি জন্মে। একবার শাসনমুক্ত হইতে পারিলে তাহারা উচ্ছঙ্খলভায় গা ঢালিয়া 
দেয়। মরিচা ারিনানাটিরিনিারাালাল দর 
মাতাপিতার একান্ত কর্তব্য । 

শিশুরা গ্রতিত্বন্বীকে পরাজিত করিবার জন্ত অনেক সময় মিথ্যা অভিযোগ করিয়া 
থাকে; উহার প্রশ্রয় দেওয়া কোনরূপে যুক্তিযুক্ত নহে। আবার, বায়না, কারাকাটি 
বালকের স্বভাবসিদ্ধ দোষ। ইহা প্ররুতিগত প্রতৃত্ব স্থাপনের ইচ্ছা মাত্র; কোনক্রমে 
তাহার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। শৈশব হইতেই বালকের মিথ্যাকথন সম্বন্ধে সতর্ক 
দুটি রাখ! আবশ্যক | কিন্তু ছুঃখের বিষয় অনেক জনক-জননী বালকের সেরপ আচরণে 
তাহাকে শাসন না করিয়! তাহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া! থাকেন। অতি শৈশবেই, 
কোন কু-অভ্যাস মজ্জাগত হইতে দেওয়! উচিত নহে। পোষাক-পরিচ্ছদাদি নির্বাচনের 
ভার বালকের উপর দেওয়া কর্তব্য নহে। ইহাতে তাহার বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া 
হয়। বাল্যকাল হইতে আত্মসম্মান ও আত্মশ্রদ্ধা যাহাতে শিশুর মনে উন্মেধিত হয়, 
সর্বপ্রযত্ধে তাহা! অবলম্বন কর! আবশ্তক | সে যে ক্ষুত্র, সে যে হেয়, এ ভাব' কোনক্রমেই 
তাহার মনে যেন জাগবূক হইতে না পারে। শান ও উপদেশ কালে তাহার 
আত্মসম্মানের যাহাতে বিকাশ ঘটে, সেইরূপ করাই উচিত। প্রতিযোগিতায় পাঠ্য ও 

শিক্ষণীয় বিষয়ে কথঞ্চিং উৎকর্ষ লাভ হইলেও অনেক সময় বিছ্েষের ভাব উদ্দীপ্ত হয়; 
সুতরাং প্রতিযোগিতা অপেক্ষ! সহাহুযোগিতা উত্তম। শিষ্টাচার, 'বিনয়াদি গুণ উপদেশ 
সাপেক্ষ নহে, আদর্শ ও সংসর্গ সাপেক্ষ। 

কোন ক্ষেত্রে বা কোন কারণে শিশুদের দৌরাত্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার 

জন্ত তাহাদিগকে ভূত-পিশাচাঁদির অলীক ভয় দ্রেখাইয়। নিবৃত্ত করা হয়। ইহা 
খুবই অন্তায়। সংসারের ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমা, মাসিম! প্রভৃতি শিশুর সামান্ত 
পতনাদিতে এমন “আহা” উউন্, "গেছে গেছে" চীৎকার করেন, তাহাতে বালকের 

সাহস জন্মের মত অন্তহিত হইয়া! যায়। জাপান প্রভৃতি সভ্য দেশে কিন্তু উক্তরূপ 
পতনাদিতে অভিভাবকেরা কোনক্রমেই হস্তক্ষেপে করেন না, অধিকন্ত বালক ক্রন্দন 
করিলে তাহার! পরিহাস করেন । 
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ভারতের নারী 
বালকে বালকে দ্বন্দের পর ক্রন্দন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসার ন্তায় অপমানের 

বিষয় আর.কিছুই নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ, কষ্টসাধ্য কার্যে নিয়োগ ও 
সংসাহণের কার্যে উৎসাহ দান অভিভাবক মাত্রেরই কর্তব্য। শৈশবের সীম! উততীর্ঘ 
হইলেই বালককে আত্মনির্ভরতা, সংকাধ্য অনুষ্ঠানে যোগদান, ভগবানের আরাধনামূলক 
চিন্তা ও কাধ্যে উৎসাহ দান করিতে হইবে। সন্তানকে চরিত্রবান ও ভক্তিমান্ করাই 
সস্তানপালনের প্ররুষ্ট উদ্দেশ্তয। শৈশব হইতে শিশুগণের সরলচিত্তে ধর্মবীজ বপন করা 
মাতাপিতার কর্তব্য । জাতিধম্মানুষায়ী দেবাচ্চনায় উৎসাহ দান, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা 
বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, একান্ত আবশ্যক । 

মাতাপিতার আর একটা প্রধান কর্তব্য__সঙ্গ-নির্বাচন। আমাদের দেশে শুধু 
আমাদের দেশে কেন--সর্বদেশে অধিকাংশ শিশু সঙ্গদোষেই উৎসন্ন যাইয়া থাকে । 
ক্রীড়াঁকৌতুক ও ভ্রষণাদিতে যতদূর সম্ভব অভিভাবকস্থানীয় কাহারও সঙ্গে থাকা খুব 
ভাল; একাস্ত পক্ষে তাহাদের ক্রীড়া-কৌতুকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ও তাহাদিগের দৈনন্দিন 
কাধ্যকলাপের শৃঙ্খল। সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা! করা গ্রয়োজন । 

পৃথক পৃথক রূপে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া! 

পড়ে; অতএব সংক্ষেপে বর্তমান শিক্ষার অসারতা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিয়া আমর! 

এ প্রবন্ধ শেষ করিব। 

ব্যবস্থাবৈগ্ুণযেই হউক আর অবস্থাবৈপগ্ুণ্যেই হউক, আমাদের দেশে বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধতি নিতাস্ভ একঘেয়ে হুইয়৷ পড়িয়াছে। শিক্ষা! শুধু অভিভাবকের কর্তৃব্যমধ্যে 
পর্যযবসিত হইয়াছে, চিন্তাস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। গুরুমহাশয়ের পঠিশালা 

হইতে বিশ্ববিভালয় পর্যাস্ত একটা ধারাবাহিক বীধা নিয়ম গড্ডালিকাপ্রবাহের সভায় সমান- 
ভাবে চলিয়াছে। সাহিত্য বা বিজ্ঞানে বালকের বিন্দুমাত্র আনক্তি থাক্ বা! ন1 থাক্, 

তাহাকে পুর্ণ যৌবনকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত নিয়মে পড়িতেই হইবে। তাহাতে যদি বালককে 
এক শ্রেণীতে বধন্রয় অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাতেও অভিভাবকের আপত্তি নাই। 

মাহষমাত্রেরই প্রকৃতি ও শক্তি কোন ক্রমেই এক হইতে পারে না । অদ্ভুত কবিস্বপক্তি- 
সম্পন্ন পুরুষ যে প্রথিতনামা বৈজ্ঞানিক হইবে, ইহার হেতু কি? যে ছেলে সহজেই 

৪৮ 



অহনবিষ্ভায় দক্ষ, সে মে ভাল অস্ক কষিতে পারিবেই তাহার কি প্রমাণ আছে? স্ষুততরাং 
শৈশবকাল হইতে বালকের আসক্তি ও শক্তি কোন্ মুখী, তাহা! সম্যকৃরপে নির্ধারণ 
করিয়। তদনুরূপ শিক্ষাদানই বিধিসঙ্গত। সাধারণ শিক্ষায় যে বালকের অভিনিবেশ 

হয় না, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে হয়ত দেখা যায় যে, অন্যবিধ শিল্প বা বিজ্ঞানে 
সে সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয়। স্থতরাং সামান্য চিন্তা ও অনুসন্ধানের 

হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য একটী অমূল্য জীবনকে ব্যর্থ করিয়া তাহার 
উন্নতির পথে কণ্টক হইয়! তাহাকে সমাজের কলঙ্কন্বরূপ করিয়া রাখা কি নিদারুণ 
নিম্মমতা নহে? গে 

দ্বিতীয়তঃ, ভাষাদি শিক্ষাই কি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত ? নৃত্য-গীত, অস্বন, গ্রভৃতি 
কলাবিষ্ঠা কি শিক্ষার্গতুক্ত নহে? কিন্তু কৈ, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি কই? যন্ধ 
থাক] দূরে থাকুক, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা! দেখিতে পাই কলাবিষ্ভায় কোন বালকের 
ক্বভাঁবতঃ আসক্তি লক্ষিত হইলে অভিভাবকগণ উৎসাহদানের পরিবর্তে তাহাকে 
নির্যাতিত করিতেও কুষ্ঠিত হন ন1। . অথচ তীহারা সমাজে সঙ্গীতজ্ঞ বা কলাবিদ 

ব্যক্তির প্রভৃত সম্মান দান করিয়া থাকেন । আমাদের বিবেচনায় ভগবদদত্ত যে ষে 

সন্থত্ি বালকের হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, সর্বগ্রযত্বে তাহার পূর্ণ বিকাশ করিবার 
চেষ্টা করা অভিভাবক মাত্রেরই কর্তব্য । ইহাতে শুধু যে সে ভবিস্তৎ জীবনে 
শাস্তি ও ম্বখলাভের অধিকারী হয় তাহা নহে, অপিচ তাহার বুদ্ধিবৃত্তিরও 
পরিপুষ্টি হয়। 

তৃতীয়তঃ, বর্তমানে 'ভাল ছেলে” বলিতে সাধারণতঃ এই বুঝায় যে, সে নির্দিষ্ট পুস্তক 
ব্যতীত আর কিছুই জানে না" ক্রীড়াঁকৌতুকে অনভিজ্ঞ, ভীরু, লাঙ্ভুক কার্ধ্যকুশলতাহীন 
জড়ভরত মাত্র । কেবলমাত্র সাহিত্যাদি চচ্চায় মস্তিষ্কের কিছু উন্নতি সাধন করা! যায় হটে, 

কিন্তু মানুষ গড়া যায় না। আমরা এমনি অন্ব-ন্সেহশীল যে, যতদিন সম্ভব সন্তানকে 
দুগ্ধপোস্ঠ শিশুর চক্ষে দেখিয়! তাহাকে অঞ্চলে ঢাঁকিয়! রাখিতে চাহি। ফলে এই হয় যে, 

বিববিগ্ঠালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী জাতশশ্র যুবকও অজাতাস্ত শিশুর গ্যায় কন্মহীন 
অপোগণও্রপে রহিয়! যাক়। 
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ভারতের নারী 

দেশের বর্তমান ভীবনসহ্টে অধিকাংশ পিতাই উনরারসংস্থানে এরূপ ব্যস্ত থাকেন 
থে সন্তান পালন ও তাহাদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন না । সুতরাং এ বিষয়ের 
ভার জননীগণের গ্রহণ করাই সমধিক সুবিধা । 

রোগী-পরিদর্ধ্যা 
প্রত্যেক সংসারেই কোন না কোন সময়ে একটা না একট! রোগ লাগিয়া থাকে, 

ইহ প্রায়ই দেখা যায়। সুতরাং রোগী-পরিচর্ধ্য। সম্বন্ধে সত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেরই কিছু কিছু 
আন থাকা আবশ্তাক । বরং এসন্বন্ধে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বিশিষ্টজ্ঞান অর্জন 

করা উচিত। কারণ, রমণী স্বভাবতঃ দয়াবতী ও মধুরভাষিণী। তাহাদ্দের কোমল 
ইস্তের শুশ্রাযায় রোগী যেরূপ আরাম পায়, পুরুষের স্বভাবকঠোর হস্তে তাহ! সম্ভবপর 

নহে, ইহা! পরীক্ষিত সত্য। ভ্্রীলোকের এই শ্বাভাবিক গুণ লক্ষ্য করিয়াই চিকিৎসালয় 
সমূহে নাসিং বা শুশষ! কার্য্যে স্ত্রীলোকই নিযুক্ত হইয়! থাকেন | বিশেষতঃ স্ত্রীলোক 
রোগিণী হইলে ত কথাই নাই। তাহার! লঙ্জাশীলতাহেতু পুরুষের হস্তে শ্তশ্র্যা গ্রহণ 
করিতে একান্তই কুন্তিত। এইজন্ত প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই শুশষায় পারদশিতা৷ লাভ কর। 
প্রয়োজন । শুশ্রষায় পারদশিনী হইতে হইলে রোগের প্রকৃতি ও লক্ষণসমূহে বিশেষ 

জ্ঞান অঞ্জন করিতে হইবে। এতত্ডিন্ন তাহার সহিষ্ণুতা, লঘুহস্ততা, মধুরভাধিতা, 
নিয়ম-শৃঙ্খলা, স্ময়-জ্ঞান প্রভৃতি গুণ থাকাও আবশ্তক। কাহারও কোন রোগ হইলে 
সর্বাগ্রে তাহাকে পৃথক গৃহে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। কারণ, রোগমাত্রই 
অন্ন-বিস্তর সংক্রামক । রোগীর গৃহে যাহাতে আলো-বাতাসের অভাব না! ঘটে এবং 

অনাবগ্তক গগুগোল না হয়, তংপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্বদা সতর্ক থাকিয়া 
যথাসময়ে উষধ ও পথ্য খাওয়াইতে হইবে । রোগ যতই কঠিন হউক না কেন, রোগীর 

নিকট সে বিষয়ে কোন আলাপ করিবে না, বরঞ্চ মিষ্ট কথায় সাস্বনা দিবে। কেননা 

রোগীর মনে হতাশভাব জাগিলে কোগ উত্তরোত্তর জটিল হুইয়| ছুরারোগ্য হইয়া গড়ে। 
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শিশুরা! সহজে উধধ খাইতে চায় না, তাহাদিগকে নানাপ্রকারে ভূলাইয়া ঈষধ ও পথ্য 
খাওয়াইতে হইবে । এ বিষয়ে পুরুষের অপেক্ষা গ্রীলোকের দক্ষতাই সমধিক | রোগীর 
মল-মৃত্রাদি তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত কর] কর্তব্য । কলেরা, বসন্ত, হাম, টাইফয়েড্ প্রভৃতি 
তীব্র সংক্রামক রোগীর মলমৃত্র মাটিতে গর্ত করিয়া পুতিয়া ফেলা উচিত। তাহার 
বন্তার্দি ফেনাইলের জলে ধুইয়! সাবান প্রভৃতি দিয়! সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া লওয়া আবশ্তক। 
সকাল-সন্ধ্যায় রোগীর ঘরে ধূনা দিলে রোগ-জীবাণু মরিয়া যায় এবং বায়ু বিশ্তদ্ধ হয়। 
ব্যস্ক রোগী সুস্থাবস্থায় যে খাস্ঠ পছন্দ করে না, তাদৃশ খাগ্য, পথ্য হিসাবে দেওয়া! উচিত 
নহে। ফলতঃ ওুঁষধ এবং পথ্য সন্বন্ধে যাহাতে বয়স্ক রোগীর মানসিক বিকার না ঘটে, 
ততপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চিকিৎসা! এবং পথ্য নির্বাচন কর্তব্য। উষধ এবং পথ্য উভয়ই 
রোগ উপশমে সহায়তা করে । রোগের জটিলতা অনুসারে কখন কি উপসর্গ বাড়ে ব! 
কমে, সেদিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। এইজন্য রোগীর নিকট সর্বদাই উপস্থিত 

থাকা উচিত। অথচ একজন মাত্র লোকের উপর এই ভার ন্যস্ত থাকিলে, রাত্রি 

জাগরণ প্রভৃতি দ্বারা তিনি নিজেও অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারেন, এই কারণে সময় 
করিয়া পরিবারস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির এই কার্য্ে অংশ গ্রহণ কর! উচিত। কিন্তু যিনিই 
এই কার্যে নিযুক্ত হউন না কেন, তাহাকেই শুশ্রষাকার্য্যে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। 
শুশ্বযাকারিণীর পরিচ্ছদাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে । তাহাকে নিঃশবে চলাফের! 
করিতে হইবে, এজন্য অলঙ্কারের প্রাচুধ্য না থাকাই ভাল । রোগীর গৃহ হইতে বাহির 
হইয়া! বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া গাঁহাত ভাল করিয়া ধুইয়া তবেই গৃহস্থালীর কর্মাস্তরে যাওয়া 
উচিত। সংক্রামক রোগীর নিকট পশমী-বন্ত্ পরিধান করিয়া ব! খালি পেটে যাওয়া উচিত 

নহে, উহাতে শুশ্রযাকারিণীর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবন! থাকে; পরন্ত কপূর ব্যবহার 
প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন কর! কর্তব্য । এ সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থে 

বিশদভাবে উপদেশ দেওয়া আছে। পুরনারীগণ যদি অবসর সময় গল্পগুজবে ন। কাটাইয়া 
২১ খানি চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া রাখেন তবে তাহাদের প্রিয়জনের 

রোগের সময়ে বিশেষ উপকারে আসিবে । শিক্ষিত শুশ্রযাকারিণী সর্বত্র স্থলভ নহে, এজন্য 

প্রত্যেক গৃহস্থেরই রোগী-পরিচ্ধ্য। বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করা উচিত । 
সি চাহ নাবী তর 
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শরীর হুস্থ রাখা, ধর্ম ও কর্ণ-সাধনের সর্বপ্রধান অঙ্দ। “শ্রীরমান্ধং খলু 
ধর্মসাধনম্।” শরীর হু্থ না থাকিলে, সবল দেহ ধারণ করিতে ন1 পারিলে, সংসারের 
কর্তব্যাকর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসারের অভাব-অভিযোগ পৃরণ করা যেরূপ অসম্ভব, 
সেইরূপ সংচিস্তা বা উচ্চ-ধারণাঁ, সংকারধ, প্রভৃতি করিবার সাহস বা৷ ক্ষমতাঁও একেবারে 
লোপ পাইতে থাকে । সেইজন্য সুস্থ ও সবল দেহে থাকিবার জন্য আমাদের যাহা একাস্ত 
আবন্তক, তাহা সংগ্রহ করিয়া মনকে ভগবনুখী করাই প্রধান ধর্ম । 

এই স্বাস্ারক্ষার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ কিকি? প্রাভরুখান, বিমল-বাযু সেবন, 
স্থপথ্য গ্রহণ, ব্যায়া ম-চচ্চা, স্থনিদ্রা! এবং ইন্রিয়-সংযম ইত্যাদি সর্ধববাদিসন্মত স্বাস্থ্য-রক্ষার 

প্রধান অন্ন। ইংরাজী গ্রবচনে বলে “ভোরে উঠিলেই সুস্থ, সবন ও ধনবান্ হওয়া যাঁয়।” 

ইহা যে শুধু ইংরাজদের মত, তাহা নহে; আমাদের দেশের মুনিখবিগণও ব্রান্বমুহূর্ে 
গাত্রোখান অবন্ঠ কর্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। তাহার পর দস্তধাবন একটা 
সামান্য ব্যাপার নহে। বর্তমান স্বাস্থা-বিজ্ঞান বলিতেছে- দস্তরোগ হইতেই অতি কঠিন 
কঠিন রোগ সমুদয় উৎপন্ন হইতে পারে । তাই প্রত্যহ ভাল করিয়া মুখ ধোয়া উচিত। 
আর্ধয-চিকিৎসকগণের মতে, শরীরপালন-বিধি মানিয়া চলিলে, সত্যই নুস্থ ও সবল 

ইওয়! যায়। শধ্যাত্যাগ হইতে পুনরায় নি্া যাওয়ার সময় পর্য্যস্ত সুনদর শৃঙ্খলা 
তাহারা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এসব নিয়ম একবার পালন ও অভ্যাস করিলেই ফল 
পাওয়া! যায়। 

কেবলমাত্র যে প্রচুর আহার্য্যের অভাবেই আমাদের দেইরক্ষা অসম্ভব হইতেছে 
এবং দেহ নানারূপ ব্যাধির আবাসতূমি হইয়া ধ্লাড়াইতেছে তাহা নহে; পরস্ত পুষ্টিকর 
সহজপাচ্য এবং সাত্বিক আহারের অভাবেই আমরা স্বাস্থা-রত্ব হারাইতেছি। অতিভোজন 
রোগের মূল। “উনো ভাতে ছুনো! বল, ভরা! পেটে রসাতল্ন” এসব প্রসিদ্ধ প্রবচন মাঁ 
লক্্ীর। নিশ্চয়ই জানেন। থাস্-দ্রব্য পুষ্টিকর হইলে পরিমাণে কম হওয়া চিন্তার বিষয় 
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নহে। বরং সকল দেশের স্বাস্থাততজ্ঞ ব্যক্তিগণই ক্ষুধা রাখিয়া বারে বারে অল্ল পরিমাণে 
কম থান গ্রহণের পরামর্শ দিয়া থাকেন। | 

জীবন-ধারণের প্রধান উপাদান নিশ্মল বায়ু ও পরিষ্কার জল | শুদ্ধাচারী দরিষের 
সংসারে যে আহীধ্য সংগ্রহ হয়, তাহাই আহার করিলে স্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্য-রক্ষা করা যায় 

কিন্ত আমাদের দেশে রমণীগণের অনেকেরই ধারণা, ছেলে-মেয়েকে বেশী খাওয়াইলে 

বল বৃদ্ধি হয়। এই ধারণার বশবপ্তিনী হইয়া তাহারা সম্তানদিগকে অতিভোজন করাইয়া 
নষ্টসবাস্থ্য করেন। এই ধারণা যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

আজকাল দেশের অনেকেই বৈদেশিক ভাবাপন্ন হইয়া প্রকৃত স্থাস্থ্য-রক্ষার মন্দ 

ভুলিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসকগণও নানারূপ রোগের জন্য রোগ প্রতিষেধক অনেক 

উধধার্দি আবিষ্কার করিতেছেন। এই সকল ওঁধধ-নেবনে রোগিগণ অনেক সময়ে 
মরণের হাত হইতে সাময়িক রক্ষা পাইয়া কথঞ্চিং স্থস্থৃতা অনুভব করেন মাত্র । 

যে খাস্ছ ক্ষয়পূরণ বা দেহের পুষ্টিসাধন না করিয়া নান! রোগ উৎপন্ন করে, তাহাকে 
খাছ বলা যায় না। যে উঁধধ সাময়িক রোগের হাত হইতে রক্ষা! করিতে গিয়! মানুষকে 
চিররুগ্ন করে, তাহাকে গুঁধধ বলা যায় না । আহাধ্য মাত্রেই স্থুখাগ্ভ নয়, গুষধ মাত্রেই 
রোগ সারে না। তাই অনেক বিবেচনা করিয়া খাগ্ঠ ও ওষধ নির্বাচন কর। আবশ্যক 

মোটকথা, সাত্বিক-আহারে, ব্রন্মচরধ্য-পালনে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় শরীর যেরূপ সুস্থ 
ও বলিষ্ঠ হয়, কোন তামসিক খাস্ঠ প্রচুর পরিমাণে আহার করিলেও শরীরকে সেরপ সুস্থ 
রাখা যায় না) অধিকস্ত দেহখানিকে নানারপ রোগের আবাসভূমি কর! হয়। তাই 
আমাদের প্রধান কর্তব্য শাস্ত্রের বিধি যথাষখ পালন করিয়া শরীরকে নান! রোগের হাত 

হইতে রক্ষা করা এবং সুস্থ ও বলিষ্ঠ হওয়া । শরীর ভাল থাকিলে সংচিন্তা, উচ্চ ধারণা 
ও সংকার্ধ্য গ্রভৃতিতে আনন্দ আসিবে এবং কঠিন কার্ধ্য সম্পাদনে অবসাহ আসিবে না) 
বরং সমস্ত কর্শোই আনন্দ হইবে । 

বর্তমান যুগে একাত্ম ভারতবর্ষ ভিন্ন সকল দেশেরই নরনারী দেশকাল অনুযায়ী 
্বস্থ্য-রক্ষার বিষয়ে বিশেষরূপে যত্ব লইয়া থাকেন। আমাদের দেশের পুরুষেরা বাহিরের 
কাজকর্মে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিছু না কিছু ব্যায়াম-চ্চা করিয়া কতকটা সুস্থ আছেন, কিন্ত 
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ছারতের জারী 

এদেশের স্বারীসমাজের অবস্থা শোচনীয়। বিলাসিতাকে ফিনিই আশ্রয় করিয়াছেন, 
তাহারই স্বাস্থ্য ভা্গিবে। আর যিনি সংসারের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকিবেন, তাহার 
শরীর উপযুক্ত আহার না পাইলেও কিছু ভাল থাকিবে, স্বাস্থয-রক্ষা করিতে হইলে 
অতিপ্রত্যুঙষে শয্যাত্যাগ, নিয়মিত সময়ে নান ও ভোজন আবশ্তক। দিবানিপ্রা মাদক- 
ত্রব্যসেবন ও অধিক রাত্রি-জাগরণ প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং শারীরিক-পরিশ্রম ইত্যাদি 
নিয়মে অভ্যন্ত হইতে হইবে। তা ছাড়া যে যে তিথিতে যে সমস্ত খাগ্চাদি নিষিদ্ধ, তাহা 

প্রতিপালন করিয়! চলা উচিত। . শান্্কারগণ শরীর-রক্ষার নিমিত্তই এই সমস্ত নিয়ম 
নির্দেশ করিয়াছেন! এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করা সত্বেও দূষিত খাস, পানীয় ও 
বামুর দোষে রোগাদি উৎপন্ন হইতে পারে । মা-লক্ীগণ শ্বভাঁবতঃ লজ্জাশীলা ; তাহার! 

কোন অন্থখের সুচনা হইলেই তখনই যদি তাহার প্রতিবিধান করেন এবং রোগ অনুয়ায়ী 
আহার ও ওঁষধের ব্যবস্থা করেন তাহা! হইলে চিরকাল রোগ ভোগ করিতে হইবে ন1। 

নারীজাতিই জাতির জননী এজন্য নারীজাতিকে সর্বাগ্রে স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে শিক্ষা 
করিতে হইবে। 

আত্মার পবিভ্রত। রক্ষা 

আমাদের সৎ বা অসৎ যাহা কিছু জ্ঞান জন্মে তাহ] ইন্দ্রিয় দ্বারাই উৎপন্ন হয়। 
ইন্জরিয় সর্ববসমষ্টিতে ছয়ট | চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহবা! ও ত্বক এই পীচটাকে জ্ঞানেন্জরিয় 
বা বহিরিক্ডরিয় এবং মনকে অস্তরিক্ডরিয় বলে। কিন্তু মন সর্বববিধ জানের প্রতিকারণ; 
মনঃসংযোগ না হইলে কৌন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সর্ববিধ জ্ঞানের 
ঘারম্বরূপ মন যদি বিশুদ্ধ না থাকে, তবে সমস্ত জ্ঞানই কলুধিত হইয়া যায়। দর্পণ নির্দল 
ন। হইলে প্রতিবিষ্বও নিশ্দল হয় না। ত্তরাং আত্মার পবিত্রতা. রক্ষা করিতে হইলে 
সর্বপ্রথমে মনকে সংঘত করিয়া উহার নির্শলতা! রক্ষা করিতে হইবে। মন চথ্চ্ল) 
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আপার পবিররতা রক্ষা 

উহাকে সংঘমের দ্বারা আযম্নত্তে রাখিতে হুয়। মনীষিগণ মনকে ছুর্দাস্ত ঘোটকের সহিত 
তুলনা করিয়াছেন। দুর্দাস্ত অশ্বকে যেমন বল্পা হবার সংযত রাখিতে হয়, মনকেও 
তন্্রপ বিবেকরপ বল্পা বারা! সত ন! করিগে উহা! বন্ধনমুক্ত অঙ্বের ম্যায় উন্মার্গগামী, 
হইয়া থাকে । বিবেক ধর্শজ্ঞানেরই নামান্তর । উহাঘারা কর্তব্যাকর্তব্য বোধ জঙ্মে। 
একমাত্র ধর্মজ্ঞান আছে বলিয়াই মন্যুজাতি পশু-সাধারণ হইতে শ্রেষ্ট জীবরূপে পরিগণিত 
হয় । অন্যথা আহার, নিষ্বা প্রভৃতি প্রবৃত্তিমূলক কর্শগুলি'মহুষ্ের স্তায় পণ্ড প্রভৃতিতেও 

বিদ্কমান রহিয়াছে । ঈশ্বরের অঙ্ুগ্রহে শ্রেষ্ঠ মানবদেহ লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি ধর্মজান 
বা বিবেকবিহীন তাহাকে পশ্বধম বলিতেও দ্বিধাবোধ হয় না। এই ধর্মজঞান সুদৃঢ় 

হইলে ভাবশুদ্ধি হয় এবং ভাবস্তুদ্ধ মানবই আত্মার পবিত্রতা রক্ষা! করিতে পারে । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, আত্মার পবিদ্রতা! রক্ষা! করিতে হইলে প্রথমে সংযম অনুশীলন দ্বারা 
মনকে সংবত করিতে হইবে । তারপর ধর্শজ্ঞান বাঁ বিবেককে সুদৃঢ় কর! আবস্তক ; 

গুরূপদেশ শ্রবণ, শাস্ত্াুশীলন, সতসঙ্গ, মহাপুরুষগণের জীবন পর্যালোচনা, সদ্গ্ন্থ পাঠ 

প্রভৃতি দ্বার বিবেক সুদৃঢ় হইয়া থাকে । দুর্ভাগ্যবশত: আমাদের দেশে এখন বিপরীত 
আবহাওয়। বহিতেছে। সিনেমা-বায়ক্কোপ দর্শনে এবং নভেল-উপন্তাস পাঠে যে সমন্ত 
ভাব স্বভাব-চঞ্চল নরনারীর চিতরপটে অস্কিত হইয়া যাইতেছে, তাহাতে সংযম সুদূর পরাহত, 
বিবেক তিরোহিত এবং আত্মার আবিলতা ক্রমশঃই বদ্ধিত হইতেছে । কল্যাণকামী 

নরনারীগণ বিষধরজ্ঞানে এই সমস্ত প্রলোভন হইতে যত্দূরে থাকিবেন ততই য্গল। 
তাহার! অবসর সময়ে ঈশ্বরোপাসনা, সছুপদেশ-পূর্ণ গ্রস্থপাঠ, সদালাপ প্রভূতিতে অভান্ত 

হইলেই ক্রমশঃ চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া ধর্মজ্যোতিতে অস্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এবং 
আত্মা পবিত্র হইবে। দৈবাৎ প্রবল প্রবৃত্তির তাড়নে যদি কোন অবিবেকের কাধ্য করিয়া 
বসেন, তবে অনুতাপাদির দ্বার! এ পাপের ক্ষয় করিয়া ভবিস্তুতের জন্য সাবধানতা! অবলম্বন 

করিলেই শাশ্বত শাস্তির অধিকারী হইতে পারিবেন । 
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র্প 

রূপ ভগবানের দেওয়া জিনিষ। রূপবান্ বা৷ রপবতী হওয়া অবস্তই তীহায 
আশীর্বাদ ।: মানুষ মাত্রেই রূপ ভালবাসে, রূপের আদর করিয়া থাকে। তাই বলি! 
র্ূপই একমান্্র জগতের সার-বস্ত নহে, ইহা মনুস্বদেহের আবরণ মাত্র। অনেক সময় 
দেখা যায়--অনেক জানহীনা নারী রূপের গর্বে উচ্ছ ঙ্খল! হন, তাহা কোন প্রকারেই 
বাঞ্ছনীয় নয়। আবার রূপহীনতার জন্য কেহ দায়ী নহে, তাহাতে কাহারও হাত নাই। 
ভগবান যাহাকে যেরপ করিবেন, তাহাকে সেরূপই হইতে হইবে। স্বতরাং নিরপরাধ! 

রূপহীনাদের গঞ্জনা কর! যুক্তিযুক্ত নহে । এ জগতের স্ষ্ট-দ্রব্য সন্ধে আলোচন! করিলে 
আমর! দেখিতে পাই, যাহা কিছু দেখিতে সুন্দর তাহাই শ্রেষ্ঠ নহে। সৌনরধ্হীন বু 
ব্রব্য আমাদের পরম কল্যাণকর | স্ৃতরাং সুন্দরী রষণীই যে কেবল নারীজাতির মধ্যে 

্রেষঠা, ইহা! বলা যাইতে পারে না। যেমন সুন্দর পুণ্পের সহিত সথগন্ধ মিশ্রিত থাকিলে 
সকলেই সেই ফুল ভালবাসে, সেইরূপ হবন্দরী রমণী সদগুণের আধার হইলে সকলেরই 
আদরণীয়া হন। আবার সৌনধ্যহীন পুষ্প স্ুগন্ধময় হইলে লোকে যেমন তাহার আদর 
করে ও গন্ধহীন সুন্দর পুষ্পের অনাদর করে, সেইরূপ কুরূপাও গুণবতী হইলে সকলেই 
তাঁহার প্রশংসা করে; গণহীনা হুন্দরীর কেহ সমাদর করে না। স্ত্রীলোকের রূপই বল, 
আর গুণই বল, তাহাতে নিজের গর্ব করিবার কি আছে? ধাহারা রূপবতী, তাহার! 
স্বীয় লৌন্বর্ধ্যের সহিত সহম্র গুণ যুক্ত করিয়৷ 'মণিকাঞ্চন' সংযোগের ন্তায় অতুলনীয়া 
হউন, এবং ধাহারা রূপহীনা তীহারা ততোধিক যত্ধে স্্রীজাতিহুনভ অন্যান্ত গুণের 
অধিকারিণী হইয়া! তাহাদের রূপহীনতার কলঙ্ক ঢাকিয় ফেলুন, তাহা হইলেই সংসারজীবন 

সার্থক হইবে। 
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সহিষু্তা। . 

সহিষুতা বা সহগুণের তুলনা করিতে হইলে সাধারণতঃ লোকে ধরিত্রী ঘা 

পৃথিবীর সহিত তুলন! করিয়া! থাকে । তাহার কারণ জগতের সকল স্িই অহিষুতার 
উপর নির্ভর করে। কত আপদ্-বিপদ্, কত ঝড়ঝঞ্ধা সহ করিয়া ষে একটা ফুলবান্ 

বক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা গ্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিতেছি । সেইরূপ এ সংসারে 
বহু আপদ্-বিপদ্, অভাব-অনটন, আধি-ব্যাধি, দুঃখ-দৈন্য নীরবে সহা করিলে, পরিশেষে 
ভগবানের আনীর্ববাদে স্বখ-শীস্তি লাভ করা যাঁয়। ধাহার1 সামান্য ছুঃংখকষ্টে অস্থির হইয়া! 
পড়েন, তাঁহারা কখনও স্থায়ী স্থখ লাভ করিতে পারেন না। আজ তোমার কষ্ট 

হইয়াছে, অভাব হইয়াছে, সহ্ কর; কাল আবার ভগবানের আশীর্বাদে তোমার স্থখের 
দিন আমিবে। অনেক সময় আমারদিগের দুঃখ-কষ্ট হিংসা হইতেও উৎপন্ন হয়। অমুক 
ভাল ভাল গহনা পরিতেছে, অমুকের কত এই, আমার কিছুই নাই; : কিন্তু চিন্তা 
করিয়া দেখিও অমুকের একদিনে উন্নতি হয় নাই। অমুকের অবস্থাও একদিন ভাল ছিল 
না; ক্রমশঃ অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। তুমিও যদি একাস্তমনে ধৈর্য ধরিয়া কর্তব্য 
সম্পাদন করিতে পার, স্থখের দিন তোমারও আমিবে। মহাভারত, পুরাণ, নাটক, 
নভেল, সকল পুস্তকে ধের্ধ্যহীনতায় নাশ আর সহিষুতায় স্থখের উদাহরণ ভূরি ভূরি 

পাওয়া যায়। সীতাদেবী যদি স্বর্ণস্বগের জন্য অসহিষ্ণু না হইয়! উঠিতেন, তাহা হইলে 
বোধ হয় তাহার এমন সর্বনাশ ঘটিত না। আবার অহল্যা সহিষ্ুতার মৃত্তিরপে যদি 
পাষাণ হইয়৷ না থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পদরেধু পাইতেন না। 
বন্ধিমবাবুর বিষবৃক্ষ ও কষ্ণকান্তের উইলে এ বিষয় স্ুনদররূপে আলোচিত হইয়াছে । 
্ধ্যমুখীর সহিষ্কুতাই তাহাকে তাহার সোনার সংসার ফিরাইয়৷ দিল, আর ভ্রমরের 
আধৈরধ্যই একটা বধ্ধিষু বংশ উতসন্নে দিন । সময়ে সময়ে আমাদের উপর এমন বিপদের 
বোঝা আসিয়া পড়ে যে, তখন মনে হয় সর্বনাশ হইল, এাত্রা আর রক্ষা হইল না। 

কিন্তু ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিলে আমরণ দেখিতে পাই যে, অচিরকাল মধ্যে বিপদের মেঘ 
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কাটিয়া অুখ-টনতের উদয় হয়। কর্শবশে তুমি বদি চরিত্রহীন শ্বামীর হাতে পড়িয়া থাক, 
ভালবাসার দ্বার তাহাকে সংপথে আনিতে চেষ্টা কর। যদি গঞ্জনামম সংসারে আসিয়া 
থাক, নীরবে সহ কর; প্রতিবাদ করিও না, প্রতিকলহ করিও ন1;__দেখিবে মঙ্লময় 
ভগবানের আশির্ধ্বাদে তোমার সব অশান্তি দূর হইবে। তোঁমার সংসার হুখশাস্তিতে পূর্ণ 
হইবে। আর যদি সাময়িক যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য শ্বামীর 
সংসার" ভাসাইয়া দিয়া পিতৃগৃহে উঠ, তাহাতে সাময়িক স্থখ হইতে পারে বটে, কিন্তু 
চিরকালের স্থখ হারাইতে হইবে । অনেক অজ্-অভিভাবক এরূপ ক্ষেত্রে কন্ঠাদিগকে 
উক্তরপ প্রশ্রয় দিয়! থাকেন । কিন্তু এ প্রশ্রয়ে যে কন্যার সর্বনাশ করা হইতেছে, তাহ! 
তাহার! চিন্তাও করেন না। 

সংযম 

কাম, ক্রোধ, লেভি, মোহ, মদ ও মাৎসর্ধ্য এই ছয়টা মানবের পরম শক্র। এইজন্য 
ইহার্দিগকে “ষড়রিপু” বলা হয়। এই ছয়টাকে দমন করিয়া রাখার নামই সংঘম। 
এই কামাদি রিপু ছয়টার মধ্যে একটীর সঙ্গে অপরটার ঘনিষ্ঠ সম্ধদ্ধব' আছে। একটার 
উৎপত্তিতে অপরটীর উৎপত্তি এবং একটীর নাশে অপরের নাশ হয়। লোভ-বিশেষ 

হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মদ ও মাতসর্ধ্য জন্মিয়। থাকে। 

স্কৃতরাং দেখ! যাইতেছে যে, একমাত্র লোভকে দযন করিয়া রাখিতে পারিলেই ক্রমশ: 

অপরাপর রিপুগুলিও শাস্তভাবাপন্ন হুইয়৷ থাকে । লোভ হইতে কাম জন্মিয়া থাকে । 

অতএব এই রিপু বা মানসিক বৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া রাখিতে ন1 পারিলে নরনারী 
ক্রমশ: অধঃপতনের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে । প্রথমতঃ, রূপজ-লোভের বশবর্তী 

হইয়া কত রাঙ্জয শ্বশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে, কত সোনার সংসার উৎসন্গে গিয়াছে 
এবং কত নরনারী যে কলদ্িত ছুর্ববহ জীবন যাপনে বাধ্য হইতেছে তাহার আর ইনতা 
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নাই। দ্বিতীয় প্রকার লোভ--রসনাঘটিত। আমরা থাগ্ঘ-পানীয়ের লোভ সংবরণ 
করিতে না পারিনা স্ন্দর নীরোগ দেহকে নানাবিধ ব্যাধির আকরে পরিণত করি । 

ইদানীং দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক সংসারেই কাহারও না কাহারও কোন না কোন 
রোগ লাগিয়াই আছে। ইহাদের অধিকাংশই যে, আহার-বিহারের দোষে উৎপয়, 
তাহা প্রায় সকলেই বুঝেন.; কিন্তু সংঘমের অভাবে লোভের বশবর্তী হইয়া আমরা 
ইহা বুবিয়াও অজ্ঞের স্ঠায় সর্ধনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া অকাল মৃত্যুকে ডাকিয়া 
আনিতেছি। শাস্তি ও শুঙ্খলাপূর্ণ সংসারে রুগ্ন ব্যক্তিকে লইয়া পরিজদবর্গকে ব্যতিবাস্ত 
হইতে হয়। শুধু ইহাই নহে, আবশ্যকীয় সংসার খরচের ব্যয়সঙ্থোচ করিয়া বা 
করিয়া ডাক্তার কবিরাজের ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়। সময়ে লোভ সম্বরণ করিতে 

পারিলে এই আগন্তক ব্যয়ট! বাচিয়। যাইতে পারে । 

লোভ যেমন শয়তানের ফাদ, ক্রোধও তেমনই উহার শাণিত তরবারি । ক্রোধের 
উদ্রেক হইলে মানবের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না । তখন দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মন্থুস্তোচিত 
সদগুণসমূহ লোপ পাইয়া মানুষকে পিশাচে পরিণত করে। ক্রোধের বশবর্তী হইয়া 
আমরা এমন একট কুকার্ধ্য করিয়া বসি, যাহার জন্য আমাদিগকে আজীবন অগ্কতাপ 

করিতে হয়। ক্রোধকে অগ্নির সহিত উপমা দেওয়া হয়। বাস্তবিক অগ্নি যেমন 
নিব্বিচারে দাহ বস্তুকে দগ্ধ করিয়া ভন্মাবশেষে পরিণত করে, ক্রোধও তদ্রুপ সদগুণসমূহ 

বা বিবেককে নির্কিচারে ভম্মীভূত করে । মনীযিগণ এই দুর্দীস্ত শত্রুকে দমন করিবার 
একটা স্থন্দর উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার! বলিয়াছেন যে, যখন কোন 
ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইবে, তৎক্ষণাৎ দর্পণে নিজের মুখ দেখিবে এবং সেই স্থান ত্যাগ 
করিয়া! ভগবানের নাম ম্মরণ করিবে। এইরূপ করিলেই অচিরে উহ লয়গ্রাপ্ত হইবে। 

ক্রোধ হইতেই ম্বৃতিবিভ্রম বা মোহ জন্মিয়া থাকে । মোহ অজ্ঞানতারই নামাস্তর | 
উহা মায়া-মরীচিকার ন্যায় মানুষকে কুপথে লইয়া যায়। নির্খল আকাশে হঠাৎ কুয়াসা 
উঠিয়া যেমন সুর্ধ্যকিরণ আচ্ছাদন করে, যোহও তন্ত্রপ বিবেকজ্ঞানকে আচ্ছাদন করাস়্ 
অসম্ত্তিগুলি প্রবল হইয়া উঠে এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ জীবকে ক্রমশঃই পাপের পথে 
টানিয়া লইয়া যায়। 
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মদ ও মাতস্্য যোহেরই সহজাত শত্রু | মদ বা মত্ততা ছিবিধ ; প্রথম--মাদক- 
ব্য সেবনজনিত, ছিতীয়--এশ্বরধ্জনিত। অত্যন্ত 'অহিতকর উগ্র মাদকের কথ, 

ছাড়িয়া দিলেও আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে চা, চুরুট, দোক্তা, সুতি, জরদা ইত্যাদি 
মৃুমাদক-স্রব্যের প্রচলন দেখা যায়। ইহাও একপ্রকার বিলাসিতা) ইহা দ্বারা এক 
এক গৃহ্স্থের ফত অর্থ নষ্ট হয়, তন্থারা এক দরিদ্র গৃহস্থ বাঁচিয়া যাইতে পারে । 

মাৎসধ্য অর্থাৎ অহঙ্কার বড় কম শক্ত নহে। যাহার ভিতর অহঙ্কার শিকড় 

গাড়িয়া বপিয়াছে সে নিজেকে অপরের সহিত বেশ একটু স্বতন্ত্র রাখিতে চেষ্টা করে। 
এই মাৎসর্ধ্ভাব হইতেই শাস্তিপূর্ণ সংসারে মনোভঙ্গ এবং গৃহভঙ্গরূপ আগুন জলিয়া উঠিয়া 
সংসারকে ছারেখারে দেয়। প্রথম হইতে সংযম অভ্যাস করিলে এই সমস্ত ছুরস্ত রিপুর 

হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাঁয়। সংযমহীন ব্যক্তির যাবতীয় কর্্মই ভম্মে ঘ্বতাহুতির ন্যায় 
নিক্ষল হয়। শাস্ত্রের নিয়ম এবং গুরুজনবর্গের সহৃপদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিলেই 
নরনারী সংযত ব! জিভেন্্রিয় হইতে পারেন ইহাতে সন্দেহ নাই । 

সুশৃঙ্খল! 

সকল বিষয়ের হুশৃঙ্খল! সংসারজীবনের একটা অতি আবশ্যকীয় গুণ। ইহা 

খ্যতীত স্থব্যবস্থায় সংসার চলা অসম্ভব। সংসারের কাজ বা সংসারের ভ্রব্য একটা 

ছুইটী নয় ব। যদি সকল দ্রব্য নিয়মিতরূপে ও নির্দি্টস্থানে সংরক্ষিত ন1 হয়, 

তাহ! হইলে সকল কাজ এমনই “এলোমেলো” হইয়া যায় যে, বু পরিশ্রমেও 
কোন বিষয় স্থুসম্পন্ন করা যাইতে পারে না! শৃঙ্খলার অভাবেই অনেক সময় 
অনেক কার্য অসম্পর থাকে এবং বহু দ্রব্য অব্যবহীধ্য হইয়া পড়ে। এমন কি হঠাৎ 

বিপদের সময় আবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাবে বিপদের গুরুতা বাড়িয়! যায়। বৃহৎ 

পুস্তকের সুচী না থাকিলে যেমন তাহাতে লিখিত বিষয়গুলি সহজে বাহির কর] 'যায় না, 
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ভুঙৃখাজ। 

কেবল পাতা উল্টাইয়! মরিতে হয়, সেইরূপ সংসারের শৃঙ্খল ন! থাকিলে সাংসারিক কার্ধয 
ও দ্রব্যাদির কিছুই হিসাব থাকে না; কেবল ছুটাছুটি, খোজাখৌজি ও ঝগড়াঝাটি করিয়া 

মরিতে হয়। স্ত্রীলোক গৃহের লক্্মী, সৌনার্যও এই্বর্যের দেবতা। শৃঙ্খলাহীন! গৃহিণীর 
সংসারে কখনও লম্্মীর বাস থাকিতে পারে ন!। স্থতরাং যে সংসারে বিলি-বন্দোবন্ত 

নাই, সে সংসার শীঘ্রই লক্্মীছাড়া হইয়! পড়ে । লঙ্ষীস্বরূপিণীর লক্মীছাড়! হওয়া অপেক্ষা 
আধক আর কি নিন্দার আছে? শৃঙ্খলা রাখিতে হইলে নকল দিকেই হ"স থাকা চাই 
ও সঙ্গে সঙ্গে আলশ্তহীনা! হওয়া চাই। কখন কি কাজ হইবে,কি হইতেছে না, কখন 
কাহার কি দরকার, এসব বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখা চাই। কোথায় কোন্ জিনিষ গেল, 
কোথায় কোন জিনিষ রহিল, সর্বদা তন্বাবধান করিতে হইবে, এবং গৃহকাধধ্যা্দির শেষে 
যতক্ষণ না সংসারের সমুদয় দ্রব্য যথাস্থানে সঙ্গিবেশিত হয়, ততক্ষণ পর্যযস্ত কোন ক্রমেই 
বিআাম লাভ করিবেন না। কার্যে যেমন শৃঙ্খল! আবশ্যক, বাক্যে ও ব্যবহারেও 

তদচরূপ হওয়া উচিত। কণ্ম্বরেও শৃঙ্খলা চাই । অধথ! চীৎকার বা অনাবশ্যক মৃছুতার 
প্রয়োজন নাই। কার্যের তারতম্য, সম্পর্ক ও সময়ের গুণে কঠস্বরের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে 
হইবে। শ্বশ্রমাতার সহিত সাংসারিক বিষয়ের আলোচনায় যে কণস্বর আবশ্যক, 
সম্তানকে শাসন করিবার সময় সে স্বর ব্যবহার করিলে চলিবে না। আবার সন্তান 

শাসনের স্বর কৌতুক প্রসঙ্গে প্রযোজ্য নহে । আবার মাথামুণ্ড ঠিক না রাখিয়া! কোন 
বিষয়ে 'হাউ হাউ; করিয়া পরিচয় করিতে গিয়া! “খেই” হারাইয়া ফেলা সমধিক দুষণীয়। 
যাহাকে দেখিয়৷ আবক্ষ ঘোমটা দেও, তাহার সমক্ষে বা পরোক্ষে ঘোমটার ভিতর হইতে 
লজ্জাহীনার ন্ায় চীৎকার কর] সঙ্গত নয়। পক্ষান্তরে যাহার সহিত কথ। কহিবার সম্পর্ক, 
তাহাকে দেখিয়া “কলাবৌ” হওয়াও দুধণীয়। এইরূপ আহার, নিন্রা, প্রভৃতি সর্বাবিষয়ে 
সমান শৃঙ্খলা থাকা আবশ্যক । 
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বিলামিত। 

বিলাপবাসনা মানবের একরূপ দেহ্ধর্খ বলিলেও চলে; সুতরাং সংসারের সকলেই 

আপন আপন নুখস্থীচ্ছন্দ্য খু'জিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু দেহ লইয়াই 
সংসার নহে। দৈহিক নুখবিধান ছাড়া সংসারে অনেক গুরুতর কর্তবা আছে। সুতরাং 

দৈহিক সুখের জন্য সে কর্তব্য ভাসাইয়া দিলে চলিবে কেন? দেশ, কাল অনুসারে 
আমাদের সংসারে ক্রমশঃই বিলাসিতা প্রবেশ করিতেছে । ইহা কোনক্রমেই মঙ্গজনক 
নহে। বিলাতী-বিবির আদর্শ দেখিয়া হিন্দুনারীর কি বিবি সাজা শোভা পায়? বিশেষত 

বিলাসসঙ্জা অনেক সময়ে কুৎসিংভাবের উদ্দীপক। কোন্ লজ্জায় কুলবধূর1 অর্ধনগ্ন 
বিলাদিনী সাজিয়া, শ্বশুর, ভান্থর, দেবর, শাশুড়ী, ননদিনী প্রভৃতির সম্মুখে বাহির হন? 

গুনিয়াছি সেকালে আর্ধ্যবধূগণ সঙ্জিত হইয়া সাধারণের সমক্ষে আসিতে একাস্ত সন্কুচিতা 

হইতেন, ইহাই নারীচরিত্রের পবিত্র মধুরতা। জগজ্জননী জগদদ্ধা, ফডঠৈসবর্ামযী হইলেও 
শ্মশানবাসী শিবের বন্ধলপরিহিত] গৃহিণীরূপে বিরাজ করিতে ভালবাদেন। ব্লাসিতার 
উপযোগী বেশভৃধা! হিন্দুবধূ্দিগের পক্ষে লঙ্জার কথা, ইহা! সর্ব! বর্জনীয়। ইহাতে 
অনাবশ্যক অর্থব্যয়, সময় নষ্ট, অপর পক্ষে শরীর নষ্ট হয়। তবে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জ্য 

অঙ্গমাজ্জনাদি ও পরিফার বন্ত্রাদি পরিধান, কেশবিষ্তাসাদি যাহ! একাস্ত আবশ্তাক, সেগুলির 

প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বর্তমান সামাজিক রীতি অনুসারে মর্যাদা রক্ষার জন্য অনেক 
সময় মূল্যবান্ বসন-ভূষণের আবশ্াক হয় বটে, কিন্তু ভগবতককপায় যাহার অবস্থা স্বচ্ছল, 
সময় বিশেষে তিনি তাহা সম্ভবমত ব্যবহার করিতে পারেন। তাই বলিয়া দরিক্র-গৃহিণী 
ষেন সর্বস্বাস্ত করিয়া! উক্তরূপ বসন-ভূষণ স্বামীর নিকট দাবী না করেন। ভদ্রসমাজে 

গমনোপযোগী সাদাসিধ। পরিচ্ছ্ বসনাদি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। 

আজকালকার সমাজে “সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চলিতেছে । কেহ মৃল্যবান্ বলন- 

ভূষণ পরিলে তাহাকে সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে ও তাহার অনিষ্ট চিন্তা করিয়া 
থাকে। স্বামীর বংশমর্ধ্যাদা ও গুণগৌরবই শ্ত্রীলোকের অলঙ্কার-_“সোনাদানা? নহে। 
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রঙ 

নবহীপ-নিধাসী পত্ডিতপ্রবর বুনো রামনাথের সহধশ্মিণী গঙ্গার ঘাটে পরিহাসকারিদী 
রম্ণীগণের প্রতি আপনার বামহত্তের লাল-কুত1 দেখাইয়! সগর্ধধে বলিয়াছিলেন, “এই 
কতো যে দিন ছি'ড়বে, সে দিন নব্ীপ অন্ধকার হ'বে।” যে অর্থে “বিলাসিনী” শব 
ব্যব্বত হয়, সকলেই জানেন তাহা! অতি দ্বপ্য। অতএব আমাদের বিশ্বাস-পবিন্ 
হিন্দুকুলের মঙ্গলমম়ী বধূরা! সাধ করিয়া কখনও সে আখ্যা গ্রহণে অভিলাধিণী হইবেন ন। 

অলসত। 

বিলাসিত! হইতেই অলসতা আসে । আলম্ত মানুষের একটা প্রধান শত্রু । ইহা 
হইতে যে সংসারের কত ক্ষতি হয়, তাহা বর্ণন! করা যায় না। অলসতা যেরূপ দুঃখ-কষ্ট ও 
অবনতিয় কারণ হয়, পৃথিবীতে কোন দুর্ঘটনায়ও তন্্রপ হয় নাই। অলসতা শুধু শরীরকে 
নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, মনকেও তুল্যরূপে কলুষিত করে। মেয়েলি ছড়ায় আছে-_ 

“সন্ধ্যায় শয়ন করে প্রভাতে নিত্রা। যায়, চাউল' ম্শ্তয ধুয়ে যেবা ছুয়ারে ফেলায়”, ইত্যাদি 
সমুদয় আলম্তের চিহুজ্জাপক, এবং ইহার ফলে লম্্মীহীন! হওয়া অবশ্থস্ভাবী। আলম্ত- 
পরায়ণা গৃহিণীর কোন সময়েই শৃঙ্খলার সহিত গৃহকাধ্য নিষ্পন্ন হয় না) কাজেই গুরুজনের 
সেবা, সম্তানপালন, প্রভৃতিও সম্যকরূপে নিষ্পাদিত হয় নী। আলম্তপরায়ণার গৃহে প্রবেশ 

করিতে যেখানে মানুষেরই ঘ্বণা বোধ হয়; সেখানে লক্ষ্মী আসিবেন কি করিয়।? ফোন 
স্থানে মলমূত্র, কোন স্থানে স্তুপীকৃত দুর্গন্ধময় অপরিদ্কৃত শয্যা, অন্তস্থানে গৃহতল 
আবর্জনাপূর্ণ। সংসারের সর্বজই যেন বিষাদময় ও উৎসাহহীন। অলসতার এমনি 
প্রভাব যে, সে স্বীয় জননী বিলাসিতাকেও গ্রাস করিয়া! ফেলে; মে সংসারের সকল নখ 

নাশ করিয়া আশ্রয়দাতাকে মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়া যায়। বন্থ-উপার্জনক্ষম স্বামীও 

আলন্-পরায়ণা পত্ধীর দোষে চিরদুঃখ ও দরিত্রত। ভোগ করেন । 

৬ওঙ 



দম 

,  আলসতৃ! যেমন বিলাসিতার রাক্ষসী কন্তা, ক্ষমা তদ্রুপ সহিষুতার দেবছুহিতা। 
সহিষ্তা হইতেই ক্ষমার উৎপত্তি। সর্বংসহা ধরণীর কন্তারূপা হিনুলললনার সহিষতা 
ও ক্ষমা স্বাভাবিক । যে সহ করিতে পারে, দে ক্ষমী করিতে পারে । জগতে যত মহত্ব 
“আছে, ক্ষমার মত মহত্ব আর কিছুই নাই। ক্ষমা দাতা ও গ্রহীত| উভয়েরই সমান 
কল্যাণ সাধন ক্ষরে | ক্ষমার মত মন গলাইয়! দিতে, এমন প্রাণ মাতাইয়! দিতে, এমন 
আপনার করিতে জগতে আর কিছুই নাই। সহম্র তিরস্কার, শত অত্যাচার, অজন্র 
লাছনায় যে ফল না হয়, একটা ক্ষমার উদাহ্রণে তাহার সহতগ্ুণ ফল হয়। মন খুব উচু 
ন] হইলে ক্ষমী করা যায় না। ক্ষমাশীল ব্যক্তি নিজে কাঁদিয়া পরকে কাদান। এ সংসার 
তুলভরান্তি দোষক্রটিতে পূর্ণ । পদে পদে সর্ধবিষয়ে গ্রতিবিধান করিতে গেলে সংসারে 
হাহাকার পড়িয়! যায়। যেখানে দণ্ড বা গ্রতিবিধান একান্ত অপরিহার্ধ্য হয়, সেখানেই 
দও্ড দিবে, তদ্ব্যতীত ক্ষমার বন্ধনেই সমস্ত সংসারকে আপনার করিয়া বাধিয়া৷ লইবে 
জগতে এমন পাষণ্ড কেহ নাই যে ক্ষমার বাধন ছি'ড়িতে পারে । 

ম্মে-মমতা।' 

হিন্দুনারীকে ন্েহ-মমত বিষয়ে শিক্ষাদানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখি ন|। 

ইহা তাহাদের স্বাভাবিক গুপ।' জগতে হিন্দুরমণীই এ গুণে অন্যান্য দেশের রমণীগণের 
মধো নর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে। আপন স্বখ 
তুচ্ছ করিয়া, জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া সর্বান্তঃকরণে দ্মেই করিতে বুঝি জগতে আর. 
কেহই সমর্থ নয়। হিন্দুরমণীর স্গেহের উদাহরণ, মমতার দৃষ্টান্ত, লেখনীর বিষীতৃত নয, 
ইহা প্রতিদিন গ্রতিক্ষণে সংসারজীবনে প্রতিনিয়ত উপলৰির বিষয়। দ্থাধীর পরিজন- 

ও ২; ৬৪8 ক. কুচি? 



ভারতের নারী- 
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- জেহ-মমতা 

বর্ণের জন্য | খিশেষত: নান নিমিত্ত সরতযাগনী মরিতী মতা হিনুপরিবারের গে 
গৃহে এ দুর্দিনেও বিরাজ করিতেছে । তবে পাছে বৈদেশিক সংমিশ্রণে, পাশ্চাত্য আব- 

হাওয়ায় আমাদের এই পবিত্র আরাধ্য বন্ত কলুঘিত হয়, সেই আশঙ্কায় এ বিষয়ের রিকি, 
অবতারণা করিতেছি আর একটা কথা, অমতও ব্যবহার দোষে গরলে পরিণত হয়।' 

কিংব্দস্তী আছে, বানরীর! ন্েহপরবশ হইয়া দৃঢ় আনিঙনে স্বীয় সস্তানের জীবন পর্যয্ত 
নষ্ট করিয়া! ফেলে। হ্বভাবতঃই ন্বেহশীলা' অনেক জননী সন্তানন্গেহে এরপ মুগ্ধ হইয়া 
পড়েন যে, তাহাদের স্সেহাধিক্যই অনেক সময় সন্তানের সর্ধনাশের কারণ হইয়! উঠে। 
অনেক পরিবারের মধ্যে 'আলালের ঘরের ছুলাল' প্রায়ই দেখ! যায়। শৈশব হইতে 

অত্যধিক ন্মেহে তাহার এমনি দুর্নীতি পরায়ণ হইয়। উঠে যে, তাহাদের ভবিস্তংজীবন 

চিন্তা করিলে হৃদয় শিহরিয়! উঠে। যাহাকে তাহার। বুকের ধন ভাবিয়া পালন করিয়া 
আসিতেছেন, সেই একদিন আবার তাহাদের হৃদয়ের শেলম্বরূপ হইয়! উঠে। স্থৃতরাং 

সন্তান স্বেহের পাত্র হইলেও সে জেহের সীমা থাক! চাই, বন্ধন থাকা চাই, বিধি 

থাক! চাই। সকল ক্ষেত্রেই সেহ-নিবন্ধন কঠোরতা হইতে নিবৃত্ত হইলে. চলিবে 
কেন? সন্তানের * বিস্ফোটক হইলে অস্ত্রচিকিৎসা কষ্টকর বলিয়া কি তাহা হইতে নিবৃত 
থাকিতে হইবে? 

আর একটী কথা- আমর! সময় সময় এই ন্েহের বশবর্তী হইয়া সন্তানের প্রতি 
স্েহের অত্যাচার করিয়৷ থাকি । সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, শিক্ষিত ও শক্তিশালী হইলে, 

তাহাকে কি আচলে ঢাকিয়। রাখ! ভাল দেখায়? সে যখন মান্য হইয়াছে, তখন সে 
আপনার পথে চলুক। তাহার শৈশবে আমাদের যাহা কর্তব্য তাহ1 সাধন করিয়াছি, এখন 
সে তাহার কর্তব্য সাধন করুক | একমাত্র স্েহপরবশ হইয়া তাহার উন্নতির পথে কণ্টক 

হইতে যাইব কেন? সে ত ভালবাসা নয়, সে ষে শক্রতা। কর্মনুত্রে দীর্ঘকালের জন্ত 

তাহাকে যদি স্থদূর দেশে যাইতে হয়, যাউক ; তাহার অদর্শনজনিত ছুঃখ নীরবে সহ করাই 
গ্রয়াজন । জেহপ্রব্ণনৃদষে ভগবানের নিকট তাহার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনাই তখন 
মীতাপিতার একমাত্র কর্তব্য । জীবনের ব্রত সাধন করিতে যদি তাহাকে রহশ্রাধিকবার 

মৃত্যুর সন্দুখীন হইতে হয়, হউক ; জনক হইয়া, পালন করিয়া তাহাকে কি মানুষ হইতে 
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দিব না? মৃত্য ত দেহীর অবশ্ঠভাবী নিয়তি । যদি মৃত্যু আসে, গৃহে রাখিয়া আচলে 
ঢাঁকিয়! তাহাকে কি রক্ষা করিতে পারিবেন 1 অন্ধ্সেহের বশবর্তী হইয়া বাঙ্গানীজাতি 
তীকঞজীালীই রহিল, মান্য হইতে গারিল না। শি যতদিন শিশু থাকে, ততদিন সে 
জননীর অঞ্চরের নিধি) শিশু যুবক হইলে সন্ত জরতূমির ধন। স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া 
দে ধন অপহরণ করা কি পাপ নহে? সেইজন্য বলিতেছিলাম নেহেরও বিধি-বন্ধন 
আবশ্তক | যে ন্সেহের অমৃতময় পিঞ্চনে শিশুর দেহ গঠিত হইল, সে পবিত্র ন্সেহ যেন 
জ্ঞাত বা জাতসারে হ্থার্থ-কলুধিত না হয়। 

বিনয় 

পুরুষকে যেমন বাহিরের নান! কাজে নানা লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়, 

স্রীলোকগণের তদম্থরূপ বাহিরের লোকের সহিত সংশ্রব না থাকিলেও একেবারে 
যে তাহারা সংশ্রবশ্ন্ত। তাহা নহে। সুতরাং আচারে ও ব্যবহারে বিনয় যেমন 
পুরুষের চিরমঙ্গী, স্ীলোকগণেরও উহা ভূষণস্বরূপ | উৎসবাদিতে বাঙ্গালীর ঘরে ভিন্ন 
পরিবারস্থ বু রমণীর আগমন হইয়া থাকে; তাহাদিগের পরিচর্যার ভার গৃহিণীর উপরই 
বত্ত থাকে। সুখ্যাতি অখ্যাতি তাহার ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে। স্বামীর এ্্য- 
উৎসবের বিপুল আয়োজনে তিনি যদি মনে মনে গব্বিতা হন, অথবা ভাহার অপেক্ষা 

অবস্থাহীনা অভ্যাগতা| শ্রীলোকদিগকে তিনি যদি ছোট নজরে দেখেন তাহা হইলে 
আয়োজন যত বিপুলই হউক না কেন, তাহার উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। 
অপর পক্ষে যদি ভ্রব্যাদির আয়োজন অন্বচ্ছলও থাকে, বিনয় সহকারে সকলকে উপযুক্তর়প 
সমাদর করিলে ক্রুটি সহজেই ঢাকিয়া যায়। খ্রীলোকের গর্ব 'অতি ভয়ঙ্কর জিনিষ | 

. জগৎলক্ষী ই কখনই সহ করেন ন1। যে পরিবারের রমণীর! স্বামী প্রভৃতির আধিক 

উন্নতিতে গরিত হুইয়! পড়েন, সে পরিবারের আশু পতন অবশ্ঠভাবী। লক্ীর কথায় 
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আছে “গৃহিণী গর্তের ভরে করে কদাচার, অস্তি অস্ভি বলি আমি ছাড়ি সে সংসার? । 
ভগবানের কৃপায় অর্থশালী হইলেঞ্অনেক বহন প্রতিপালন করিতে হয়। পে 
পালন গর্বধ্বের সহিত করিলেও প্রতিপাল্যেরা অবনতমস্তকে তাহা গ্রহণ করিবে সঙ কিন্তু 
তোমার নিকট উপকার প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা তাহাদিগের মনে উদয় হওয়ার পরিবর্তে গ্রতি- 
নিয়ত বিঘ্যেভাবই জাগরিত হইতে থাকিবে । ফলে এই হইবে যে, অর্থব্যয়ে বিনয়ের 
অভাবে মাত্র বিদ্বেভাজনই হইতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি বিনয়ের 'সহিত তাহাদিগকে 
সাহায্য কর! যায়, তাহার? তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে । 

স্বাধীনতা 

স্্রীজাতির স্বাধীনতা এদেশে নাই বলিলেই হয়। জন্ম হইতে মৃত্যুকাঁল পর্যাস্ত 
হিন্দুরমণীর জীবন আলোচন] করিলে দেখ! যায়, তাহারা সর্বাবস্থাতেই পিতা, স্বামী, 
সন্তানাদি কোন পুরুষের অধীন থাকেন। জীবস্থটি সম্বন্ধে চিস্তা করিলে পুরুষ ও 

স্ত্রীর দৈহিক গঠনের পার্থক্যে স্ত্রীজাতি যে পুরুষেরই অনুবঞ্ডিনী থাকিবে, ইহাই যেন 
ভগবদ্ অভিপ্রেত বলিয়া! মনে হয়। সুতরাং স্ত্রীজাতির পুরুষের বশবর্তী থাকা লঙ্জা বা 
স্বপার কথা নহে। বিশেষতঃ শিক্ষিত ও হাদয়বান্ ব্যক্তি কখনই স্ত্রীজাতিকে 

তাহাদের অধীন বলিয়া ঘ্বণার চক্ষে দেখেন না। হিন্দুশান্ত্রমতে স্বামী-স্ত্রী যখন 
অভিন্নহদয়, তখন স্বামীর মত, স্বামীর ইচ্ছা, সে ত তীাহারই মত, তাহারই ইচ্ছা । 
আমাদের দেশের শ্রীলোকের! সাধারণতঃ অশিক্ষিতা ও দুর্ধলা। তাহাদের পক্ষে 

স্বাধীনভাবে কোন কার্য করিতে গেলেই পদে পদ্দে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা । এরূপ 
অনেক দেখা গিয়াছে-_সংসারজানরহিতা অনেক রমণী স্বাধীনভাবে চলিতে গিয়! 
নিজের সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন। বিশেষতঃ এখন যেরূপ দেশকালের অবস্থা 
াহাতে স্ত্রীজাতির হ্বাধীনভাবে ভ্রমণাদিও নিরাপদ নহে। এতদ্দেশীয় সমাজততববিদ্ 
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মনীষিগণ স্ত্রীজাতির উপযোগী যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেই: বিধিনিষেধগুলি 
মানিয়া চপিলে: সংসারে হুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলা *বিরাজ করিবে । স্থতরাং খাষি- 
ব্যবস্থিত নিয়মগুলি আমাদের অবনতমন্তকে পালন করাই কর্তব্য। আমাদের 
মনে হয়-_সর্ধবিষয়ে স্বামীর মতামুসারিণী হওয়াই কুলবধূর ধর্ম। একমাত্র পাষওড 
ও ছুর্নীতিপরায়ধ ব্যক্তির কবল হইতে স্ত্রীধন্শ ব1| "সতীত্ব রক্ষার বিষয়ে স্ত্রীজাতি 
স্বাধীন। 

লঙ্জ! 

চাণক্য পণ্ডিত বলেন- “অসন্তই্টা ছিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্ট এব পার্িবাঃ। সলজ্জা 
গণিকা নষ্টা লজ্জীহীনাঃ কুলগ্রিয়ঃ ॥৮ অর্থাৎ সন্তোষহীন ত্রাঙ্মণ, সন্ত রাজা, সলজ্জা 
বারবণিতা ও লঙ্জাহীন! কুলবধূর ধ্বংস অবশ্থন্তাবী। লজ্জাই স্ত্রীজাতির রক্ষাকবচ। 
ইহা স্ত্রীজনোচিত সমুদয় গুণকে বনের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া! রাখে । লজ্জা আছে 
বলিয়াই আজও অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবেশ করে নাই। লজ্জার ভয়েই স্ত্রীপুরুষ বনু 
অকাধ্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন। লজ্জাহীনা স্ত্রীলোক সমাজের কল্বন্বরূপ। কবি- 
গণ শ্ত্রীজাতিকে ভ্রজ্জাবতী-লতার সহিত তুলনা! করিয়া থাকেন। পরপুরুষ দর্শনে 
লজ্জাবতী-লতার ন্যায় সঙ্কুচিত থাকাই স্ত্রীজাতির ধর্ম । 

আজকাল অনেক বিষয়ে ইহার বৈপরীত্য ঘটিতেছে। ঘোমটা লজ্জা নিবারণের 
একটা বাহ্ আচ্ছাদন । ক্ষেত্রবিশেষে ইহারও অপব্যবহার চলিতেছে । সাধারণতঃ 

দেখা যায়, পথে ঘাটে স্ত্রীলোকের! পুরুষ দেখিলেই ঘোমটা দেন, কিন্তু অনেক স্থলে দেখ 
মায়, তাহার! একবার পুরুষকে ভাল করিয়া দেখিয়াই ঘোষটাটা দ্েন। আমাদের মতে: 
যেখানে পুরুষের আগমনের সম্ভাবন। আছে, পূর্বব হইতেই সেখানে ঘোমটা দেওয়া ভাল। 
'অনেকস্থানে বিবাহবাসরে কুলবধূর! হাস্যকৌতুক করিয়া থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে তাহা 
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চার্জ! 

এরূপ অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ হয় যে, তাহা ভাষায় বর্ণনার অযোগ্য। এ প্রথার আশু উচ্ছেদ 
একাস্ত প্রয়োজন । বর যত আত্মীয়ই হউক না কেন, সে ত. নবাগত পরপুরুষ বটে। 
কোন্ যুক্তিতে তাহার সম্মুখে অশ্লীল রহত্যালাপ সঙ্গত হইতে পারে? স্বামীর সাক্ষাতেও 
যে বাবহার করিতে সন্কোচ আসে, অপরের সাক্ষাতে কিরূপে তাহা কর! “যায়? সন্ধে 

যেই হউক, স্বামী ভিন্ন অপর কোন পুরুষের সহিত কোনরূপ রহস্যালাপ কুলবধূদিগের 
কর্তব্য নহে। | 

ভন্নীপতি, নন্দাই প্রভৃতিকে লইয়া! কোন কোন অঞ্চলে উক্ত প্রকার পরিহাসাদি 

প্রচলিত প্রথার মধ্যে ধাড়াইয়াছে। কিস্তুকি হ্ুত্রে বা কোন্ যুক্তিতে যে এনপ প্রথা 
প্রচলিত হইল, ভাবিয়া পাওয়া যায় না । এ বিষয়ে পুরুষদিগেরও লক্ষ্য রাখা বিশেষ 
প্রয়োজন হইয়! পড়িয়াছে। আমাদের মনে হয়, অপরের সাক্ষাতে স্বামীর সহিত 
হাশ্তপরিহাসও লঙ্জাশীলতার বিরুদ্ধ। বিলাসিতাপূর্ণ বেশভূষা লব্দাঁখনভাদ রপাস্তর | 
লঙ্জাবতীর1 কখনও স্বামীর সম্মুখেও অসঙ্গত লঙ্জাহীনতার পরিচয় দিবেন না। উচ্চ 

ভাষণ, উচ্চ হান্থা, চঞ্চল গমন, প্রভৃতি লজ্জাহীনতার লক্ষণ । স্ত্রীজাতির শয়নে ভোজনে, 
কথনে ও আচরণে সর্ধদ1 সংযত থাকাই কর্তব্য | 

সরলতা! 

অকপটে নিজের মনোভাব বা মতামত যথাযথ প্রকাশ করার নাম সরলতা। মুখে 

একভাব, মনে একভাব, ও বাক্যে একভাব, কিন্তু কার্যে অন্যরূপ আচরণ করার নাম 

কুটিলতা। যাহার মন সর্বদা সংচিন্তায় মগ্ন, নিত্য আনন্দময়, সরলতা তাহার মুখে 
বতঃই ফুটিয়া উঠে । কোন গহিত কার্য গোপন করিতে হইলে প্রধঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেই হয়। যে জীবনে কোন মন্দ কার্য করে ন!, তাহার সে পথ অবলম্বন করিবার 

আবশ্যক হয় না। স্তরাং সরলতাসম্পরা হইতে হইলে প্রথমে হীন বা নিন্দনীয় কার্ধ্য 
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করিতে বিরত হইতে হইবে, নচেৎ সরলতা৷ লাভ অসম্ভব। সমাজে একজাতীয়! অতি 
হীন কুটিল-ম্বভাবা রমণী আছেন, ধাহারা সরলতার ভাগ দেখাইয়া পরের মনে অযথা ব্যথা 
দিয়া থাকেন। কাহার! বুঝেন সব, অথচ বলিবার সময় এমন ভাব দেখান, যেন না বুঝিয়াই 
সরলভাবে সমস্ত বলিয়া ফেলিয়াছেন। আস্তরিক উদ্দেশ্ঠ-_তাহার মর্াঘাতী কথায় অন্তে 

অস্তরে দগ্ধ হউক্ষ। কুটিলত! অপেক্ষা সেই সরলতার ভাণ বড় সাংঘাতিক। সরলতা 
বিশ্বাসের ভিততিঙ্বরপ। যদি কাহারও সরলতাঁয় কাহারও বিশ্বাস থাকে, তাহার সম 
কাধ্য, সকল বাক্যই, নি:সন্দেহে সে বিশ্বাস করে। সংসারের লোক যতই চতুর হউক না৷ 
কেন, একদিন না একদিন তাহার চাতুরী ধরা পড়েই। কাজেই দৈনন্দিন জীবনে 
নিত্যনৈমিত্তিক চতুরতা ও কুটিলতা৷ তাহার পরিজনবর্গের মধ্যে কাহারও নিকট অজ্ঞাত 
থাকে না। ফলে এই"হয়, যদি কোন বিষয় তিনি আন্তরিকতার সহিতও সম্পন্ন করেন, 

সে বিষয়ও লোক সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকে । অনেক সময় দেখা গিয়াছে, সামান্ত 
বিষয়ে কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ত্রীকে চিরদিনের জন্ত স্বামীর নিকট সন্দেহ ও 
সবার পাত্রী হইয়া জীবন যাপন করিতে হুইয়াছে। স্বামীর মনে সহজেই ধারণা হয় যে, 
সামান্য বিষয়ে যে এরূপ ছলনা করিতে পারে, গুরুতর বিষয়েও যে সে একদিন ছলনা 
করিতে পারিবে না, তাহার প্রমাণ কি? সন্দেহ সংসারে বিশেষতঃ নারীজীবনে বড় 

দোষের, বড় ভয়ের কারণ। তিলেকের সন্দেহ দূর করিতে অনেক সময একটী জীবন 
কাটিয়া যায়। মানুষ মাত্রেরই ভুল ভ্রান্তি, দোষ-ত্রটি হইয়া! থাকে । উপস্থিত তিরস্কার 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কপটতা! অবলম্বন কর] কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়। সরল 
চিত্তে আপনার তুল বা ত্রুটি, স্বামী বা পরিজন সমক্ষে প্রকাশ করাই শ্রেয়স্কর ৷ কুটিল 
ব্যবহারে সন্দেহ উংপাঁদন করাইয়া যে নিজেই জন্মের মত ছুঃখভাগিনী হন, তাহা নহে; 
যাহার মনে লে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার জীবনকেও বিষময় করিয়া তোলা হয়। কার্যে, 

ব্যবহারে ও চিন্তায় সরবান্ত:করণে যাহাতে পূর্ণ সরলতা থাকে, সর্বপ্রযদ্ধে সে বিষয়ে যত্ববতী 
হইতে হইবে । সত্য, সরলতার সহচর ও আশ্রয় । স্থৃতরাং জীবনের সমুদয় আচরণ 

সত্যপূর্ণ হওয়া চাই। | 

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়--আজকাল বুদ্ধিহীনতাকে সাধারণে সরলতার আখ্যা 
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দিয়া ধাকেন। সরল হইতে হইলে বুদধহীন হইতে হইব, তাহার কোন অর্থ নাই। 

সরল হইতে হইলে যে সংসারের সকল সমন্তা, সকল রহম্যই, সকল গৌপনীয়, বিষয়ই, 
অকপটে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। সংসার 
করিতে গেলে অনেক বিষয় অনেক সময়ে গোপন রাখা আবপ্তক হয়। সকল বিষয়ই 
সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইলে কার্যসিদ্ধির অনেক ব্যাঘাত ঘটে। স্তরাং “মস্তি 

অর্থাৎ আপনার উদ্দেন্ত গোপন, সংসার জীবনে একটী সাধনীয় বিষয়। সরলতা অবলম্বন 
করিতে হুইবে বলিয়া! উক্ত বিষয়ে লক্ষ্যহীনা হইলে চলিবে নাঁ। বিশেষ্ত; অনেকেই 
বিশ্বাস করিয়া তাহার মনের কথা তোমার কাছে ব্যক্ত করিতে পারেন, সরলতার দোহাই 
দিয়! তুমি যদি তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ কর, তাহাতে প্রকারাস্তরে উক্ত ব্যক্তির 

সর্বনাশ সাধন করা হইবে । গোপনীয় বিষয় যদি ্ বপ্য হয়, তুমি তাহা কদাচ শ্রবণ 
করিবে না। আর এক কথা, সংসার শঠ ও প্রবঞ্ধকে পূর্ণ । সুতরাং তোমার সরলতার 

সুযোগ গ্রহণ করিয়া তোমার অনিষ্ট না করিতে পারে, সে বিষয়েও তোমাকে তুল্যরূপে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । কাজেই সরলচিত্ত হইতে গেলে বুদ্ধিহীনতার পরিবর্তে স্ষচতুরা ও 
তীক্ষবুদ্ধিসম্পর! হইতে হইবে। নতুবা অনেক বিপদের সম্ভাবনা । 

গান্তীর্ধয 

অনেক সংসারে দেখা যায়--এমন এক একটা কর্তা বা গৃহিণী আছেন, যাহাকে 

দেখিবামাত্র বাড়ীশুদ্ধ লোক, এমন কি পাড়ার বা.গ্রামস্থ অনেক লোক ত্রত্ত হুইয়া পড়ে। 
তাহার কাছে মাথা যেন আপনিই নত হইয়া! পড়ে। অথচ তাহাকে কখনও কাহাকে 
তাড়না বা পীড়ন করিতে দেখা যায় না । আবার এমনও হয়, হয়ত তাহার অসাক্ষাতে 
অনেকেই তাহার প্রতৃত্বের বিরুদ্ধে জল্পনা-কল্পন1 করে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তিনি তাহার সদা- 
্রস্থনপ-মুন্তি লইয়া যেমনই উপস্থিত হন, অমনি সকলে গলিয়া যায়। কেন এমন হয়? 

৭১ 



সায়তের নারী ্ 

আমাদের আলোচ্য বিষয় গাভী বা 'রাশ' যে ইহার একমাত্র কারণ ইহাই আমাদের 
বিশ্বাস। | 

এখন দেখিতে হইবে, কি কি বিশেষ গুণ থাকিলে এ সম্মান লাভ কর! যায়। 

গভীর প্রক্কতির লোকের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহারা হ্বভাবভঃ 
বিশেষ ধৈধ্যসীল । আপদ্ বিপদ, সম্পদ্-উ২সব, অথবা! কলহ্-বিবাদে ইহারা কিছুতেই 
বিচলিত হন না। ইহারা স্বার্থূন্ত ঃ নিজের অভি্সাধনের জন্ত কদাচ ইহারা অন্তায় 
বিচার করেন না বা অযৌক্তিক কথা বলেন না। ইহারা অল্লভাষী ও মিইভাষী। 
সাধারণের ম্যায় কোন বিষয়ে অযাচিতভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেন না বা কোনও 

বিয়য়ে মীমাংসা! করিতে অগ্রপর হন ন|। যখন ইহাদের কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ 
ব1 মীমাংদার আবশ্তক হয়, তখন ইহার] এমন স্বভাবন্থুলভ মিষ্ট কথায় ও ধীরভাবে সকল 
বিষয়ের মীমাংসা করেন যে, বাদী প্রতিবাদী কোন পক্ষই অসন্তষ্ট হন না। ইহারা 
কইসইফুঃ। অন্যের বিপদ্দে বা উৎসবে আপনাদের দৈহিক সুখ তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণ যত্বে 
ও প্রসন্নমনে তীহাঁর কার্যোদ্ধার করিয়! থাকেন। ইহার স্বভাবত: স্নেহশীল | 
ইহাদের মি্বাক্য শোকে সান্বনা দিতে, বিপদে উংনাহ দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। ইহারা 
অতি সহজেই মনের ভাব বুঝিতে পারেন এবং লোকের মন বুবিয়া তদহুরূপ ব্যবহারেই 
তাহাদিগকে তু করিয়া থাকেন। আপনাদের সখ এশ্বধ্য বা অভাব অভিযোগের 
বিষয় কদাপি আলে।চনা করেন না। কেহ তাহাদের কাছে যাইলে তাহার সর্বাহ্গীণ 
কুশন পুষ্থানুপুত্ধরূপে জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহার দুঃখের বিষয়গুলিতে সহান্তভৃতি 
ও. নুধের বিষয়গুলিতে আনন্দ প্রকাঁশ করেন। বড় গাছ যেমন বড় ঝড় সয়, 
তেমনি ইহারা সংসার-অরণ্যে বনম্পতিরপে দুঃখ-শোকের অনেক ঝড়, অনেক 
আঘাত, নীরবে সম্থ করেন। গান্ভীরঘপূর্ণ গৃছণীর গুটিকয়েক গুণের উল্লেখ করিলাম। 
সংসারকে সুখের ও শাস্তির স্থল করিতে হইলে এসব গণের অধিকারিণী না হইলে 
চলিবে কেন? আমরা আশ! করি, সংসার-জীবনের আরস্ত' হইতে প্রত্যেক পুরমহিল 
উক্ত গুণে গপবতী হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। 

ন্ 



আত্ম সন্তোষ 

রোগ যেমন হ্বভাবতঃ সারিবার মুখে না 'আসিলে কেবলমাত্র ওবধ প্রয়োগে 

কিছুতেই সারে না, অনেক কঠিন ব্যাধি আবার বিনা ওঁষধে সারিতে দেখা যায়, 
মান্ুষেরও আত্ম-সন্তোষ বা মনের সখ আপনা হইতে লাভ না করিলে কেবলমাত্র 
উপাদন সংগ্রহে বা ভোগ্যবস্ত লাভে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আত্মসন্তোষণীল 
ব্যক্তির মনের সুখ সহম্র অভাবের ভিতরও বিরাজ করিতে থাকে । .এই পৃথিবীতে 

কামনারও শেষ নাই, বাসনারও শেষ নাই। যিনি যত ভোগ্াবস্ত পাইবেন, তাহাতে 
তাহার তৃপ্তি না হইয়। বরং আকাঙ্ষার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাজযহ্যীকেও জিজাসা 
করিয়া দেখ, শুনিবে তাহার সেই অতুল এইবর্যেও তৃষ্তিলাভ হইতেছে না। স্ৃতরাং দেখ! 
যাইতেছে, ভোগ্যবস্ত লাভেই কোনক্রমে মনের সুখলাভ হইতে পারে না। এশ্বধ্য সম্পদ 
লাভে প্রায় সকল লোকেরই আকাক্রা দেখা যায়, তাই বলিয়া! উহাই জীবনের গ্রকুত 
সুখলাভের পন্থা নহে; ওটা আমাদের মনের বিকার মাত্র । 

তোমার স্বামী একশত টাকা উপার্জন করেন, তুমি তাহাতে সুখী হইতে 
পারিতেই না) ভাবিতেছ, পাচ শত টাকা উপার্জন করিলে তোমার সখ হয়। কিন্তু 

পাঁচ শত টাকা উপাঙ্ছনশীল স্বামীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাস! করিয়া! দেখ, তিনিও তাহাতে সুখী 
হইতে পারিতেছেন না) তিনি হাজার টাকার জন্য লালায়িত। আবার দরিব্রের 

গৃহিণী তোমার এই্বধ্যের ঈধ্য। করিতেছেন। জগতে এই ভাব বরাবর চলিয়া! আসিতেছে । 

কোন দিন যে ইহার ব্যতিক্রম হইবে, এক্সপ বোধ হয়না। খাওয়া বল, পর বল, 

অলঙ্কার বল, অট্রালিকা বল, সকলই ত বাচার জন্তু । কিন্তু ভোগবিলানের জন্ত ত বাচা 
নহে, জীবনের উদ্দেশ্তুও তাহা নয়। জীবনধারণ করিতে গেলে যাহা একাস্ত দরকার, 

তাহা পাইলেই যথেষ্ট হইল মনে কর। উচিত। কারণ, আমর] স্পঃ দেখিতে পাইতেছি, 
শাক-ভাত খাইয়া দরিজ্রেরা! বাচে, আবার পোলাও-কালিয়া খাইয়াও বড়লোকের! বাচে। 
তাহাতে দুঃখ বা কষ্ট করা আমাদের সম্পূর্ণ তুলন। উহাতে কিছুই আমে যায় না। ৰরং 

রি 



তের নারী 

এথন্ট বেণী হইলে লোক সাধারণতঃ তাহাতে উন্নত হইয়া পড়ে) তাহাতে তাহার ক্ষতি 
বৈ লাভ হয় নান ূ 

জগতে বিগ্ঠায়, গৌরবে ও মহিমায় ধাহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের 
মধ্যে প্রায় লকলেই দরিদ্রের সন্তান। অর্থহীনতা বা অভাব তাহাদের উন্নতির কিছুই 
ক্গতি করিতে পারে নাই; বরং তাহাদের মানুষ হইবার পক্ষে সহায়তাই করিয়াছে। 
ক্েহময় ভগবাঁন্ সমদর্শা, তীহার করুণা সকল সপ্তানের উপর তুল্যরূপে বণ্টন করিয়! 
দিয়্াছেন। দেহ ধারণ করিতে যাহা প্রধান প্রয়োজন, তাহা হইতে কাহাকেও বফিত 
করেন নাই। ূ 

উদাহরণস্বরূপ একটা কথা ধলিতেছি; বাতাস আমাদের প্রাণন্বরূপ। তাহা আমর! 
সকলে তুল্যরূপেই পাই। বর্তমান যুগে ইলেকাট্রক ফ্যানের হাওয়া না পাইলে আমাদের 
মন খু'তখৃ'ত করে সত্য, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, ভগবংপ্রদত্ব বাষু অপেক্ষা সেকি বেণী 

তৃপ্তিকর ? নির্খশল জল অভাবে আমরা কয়দিন বাচিতে পারি ?. শত সহশ্র শ্রোতশ্থিনীর 
স্থপেয় ক্ষীরধারা কি আমাদের সকলের তুল্য ভোগ্য নহে? কলবা৷ ফোয়ারার জল কি 
এতই মিষ্ট? দেহধারণ করিতে হইলে আহার্যের প্রয়োজন সন্দেহ নাই; ক্ষীর-সর-নবনী- 
ভোগে ধনীরা যে হুখলাভ করেন, শাক-ভাত খাইয়া দরিব্রের সে তৃপ্তি হয় না! কি? 
দরিদ্রের দেহ কি সুস্থ থাকে ন1? নিদ্রা দেহধারণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন, সে সখ হইতে 
ভগবান ত কোন দরিদ্রকে বঞিত করেন নাই। বরং আত্মসন্তোফশীল, এই্বব্যচিত্তাহীন 

দরিদ্রেরাই সে তৃপ্তি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করে । | 

অর্থহীনতা। ও অর্থপ্রাচূর্যের মধ্যে বাস্তবিকই আমরা বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে 
পাই না। কোন অর্থবান্ ব্যক্তি কি জগতের রোগ, শোক, জরা» বার্ধক্য ও মৃত্যুর 

হস্ত হইতে অর্থবলে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন? এ বন্ত্রণা দরিত্রেরও যেমন, ধনীরও 

তেমন। তবে আমরা যে 'হাউ-মাউ” করি, সেটা মোহ ও আমাদের মনের ভুল। 

জটাবন্ধলধারী আধ্ঞ্ধবি এবং ভূষণহীনা! আধ্যরমণীগণের স্বচ্ছ্দবনজাত ফলমূল আহারে 
কুটিরবাসে বা পত্রশঘ্যায় শয়নে, মনের নখের বা মহুস্ত্ব লাভের . বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে 
নাই। আধ্যযুগ ছাড়িয়া দিলেও, এই সেদিনের কথা, নিষ্ঠাবান্ পরমপণ্তিত বুনো রামনাথ 
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উহার পুগযবতী পর্থীর প্রদত্ত ভুল পাঁতার ঝোল খাইয়৷ আনন বলিয়াছিলেন, 
প্যাহার বাড়ীতে এমন 'অম্ৃত বৃক্ষ এবং যাহার স্ত্রী এমন সুগাচিকা»” তাহার বাটীতে 
খান্টের অভাব আবার কির়পে হইতে পারে?” মহারাজা কৃষচন্্র তাহার গ্রাসাচ্ছাদন 
উপযোগী ভূমি দান করিবার অভিপ্রায়ে একদিন তাহাকে সভায় লইয়! যাঁন, কিন্তু 
স্বভাবদন্ত্ট মদানন্দ মহাপুরুষ কোন সাংসারিক অভাবই জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইলেন 
না; কেবলমাত্র জীবের আত্যস্তিক দুঃখের বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে 

লাগিলেন । 

সখ বা আনন্দ লোকের মনে, ভ্রব্যে নে। যদি দ্রব্যে হইত, তাহ! হইলে 
সকলে একই জিনিষ বা একপ্রকার জিনিসই ভালবাসিত। তুমি পিয়াজের গন্ধে অস্থির 
হইয়! পড়, আর একজন আনন্দে তাহা! আহার করে। সৌনরধাজানী তুমি যে সুন্দর 
পুষ্প সাদরে সোহাগের সহিত বক্ষে ধারণ কর, শশ্যকামী কৃষক অনায়াসে তাহার ক্ষেত্র 

হইতে সেই পুষ্পবৃক্ষকে আবজ্নার ন্যায় উংপাটন করে। এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, 
সৌনধ্য সেই পুণ্পে নাতোমার মনে? হ্থতরাং যাহা কিছু সুখ এবং যাহা,কিছু দুঃখ, 
সবই আমাদের নিজেদের মনের ধর্ম। আমারা ইচ্ছা করিলেই স্কুখী হইতে পারি, 
আবার ইচ্ছান্ুসারেই দুঃখের ভাগী হই। জগতে মঙ্গলময় বিধাতার বিধানে যাহা 
হইবার তাহা হুইবেই, তুমি আমি কেহই তাহা! রোধ করিতে পাঁরিব না। তাহাতে 
অন্ধ বা কষ্ট হইয়া 'গেলুম-গেছি' বলিয়া আমরা ছুঃখের মাত্রাই বৃদ্ধি করিয়া থাকি। 

একভাবে দেখিতে গেলে জগতে প্রকৃতপক্ষে সকলেই সমান ুখ-ছুঃখভাগী । 
রাজা! ও প্রজায়, ধনী ও দরিদ্রে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এ জগতে যদি একজন রাজ! 
থাকে ত সকলেই রাজা, আর একজন দরিদ্র থাকিলে সকলেই দরিদ্র। কথাটী একটু 
ভাল করিয়৷ বুঝাইয়া বল! দরকার । মনে কর একজন রাজা, এখন দেখ তাহার 
রাজশক্তি ও এখর কি কি? প্রথমতঃ রাঙ্ার অনেক প্রজা আছে, অনেক 
কল্যাণকামী আছেন, তিনি শ্বাধীন, তাহার আদেশ লোকে দেবাদেশের মত পালন 

করে, তিনি বরেণ্য, সকলে তাহাকে শ্রেষ্ঠতা দান করে; মোটামুটি এই লইয়াই তিনি 
রাজ!) এবং সেই সম্মানে সম্মানিত স্বামীর স্ত্রী রাজমহিষী আখ্যা পাইয়া! থাকেন। 
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ভারতের জারী 

এখন একজন তোমার আমার মত সাধারণ লোক লইয়া! আলোচনা কর। দেখা 
যাক্ সাধারণ 'বাজারাণীর যে যে সম্পদ্ঃ যে যে শক্তি আছে, "তোমার আমার মত গৃহস্থ 
রাজারাণীর সে. সম্পদ, সে শক্তি আছে কিনা! পূর্বোক্ত রাজা বা রাজমহ্যীর লক্ষ 

ৰা কোটা প্রজা বা গ্রতিপাল্য ; তোমার আমার না হয় দু'টী কি পীচটা। তিনি যেষন 
প্রজাদের দণগ-সুণ্ডের কর্তা তুমি আমি কি আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের একমাত্র হর্তা-কর্তা 

নহি? একজনও কি আমাদের মুখাপেক্ষী নাই? রাজার সহ দাসদাসী সেবারত) 
তোমার আমার কি একটাও স্নেহ পুত্তলিক। পুত্র-কন্তা, ভ্রাতা-ভগনী, আস্তরিক যত্বে 

সেবা করে না? রাজার কল্যাণ-কামনায় লক্ষ প্রজ। মঙ্গল-উংসব করে সত্য, কিন্তু ভাবিয়া 

দেখ দেখি, তোমার দরিদ্র স্বামী জীবিকাঞ্জনে যখন বিপদসঙ্কুল পথে যান, তখন তুমি ও 

তোমার পরিবারস্থ প্রতিপাল্য সকলে আর্তম্বরে কায়মনোবাক্যে কল্যাণকামন! কর কি না? 

যদি ইন্ছ চন্দ্র বাছু বরুণ পাত হইয়া যায়, তোমার কি. সেদিকে লক্ষ্য থাকে? একমাত্র 

সেই দরিদ্র স্বামীর মঙ্গল-_তীহার সর্বাঙ্গীণ কুশল, তাহার নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্তন 

_-তোমার কি তখন. একমাত্র কাম্য হইয়া উঠে না? জগতে কি এমন কেহ আছে, 

যাহার জন্য তোমার স্বামী অপেক্ষা মন অধিক চঞ্চল হয়? রাজা রাণী তাহাদের 

রা্জত্বমধ্যে স্বাধীন সত্য; তুমি আমি কি আমাদের হ্ষুত্র সংসারে পর্ণকুটারমধ্যে পূর্ণ 

স্বাধীনতা উপভোগ করি না? চির ছুঃখপীড়িতা কাঙ্গালনী জননীর প্রাণপুত্তলি পুত্রের 

প্রতি যে স্বর্গীয় সেহ, অমূতময় টান, এশ্ব্য্ের প্রভাবে শক্তির শাসনে রাজা কি প্রজার 

নিকট তদপেক্ষা অধিক স্লেহভাজন্ হইতে সমর্থ হন্? সুতরাং এ কথা আমর স্পর্ধা 

করিয়! বলিতে পারি, নিজের গৃহে হ্বজনমধ্যে সকলেই সমান রাজসম্মান লাভ 

করিয়া থাকেন। 

আমাদের সাধারণ মনঃকষ্ট যে ঈর্যাসস্ভূত ও মানসিক দুর্বলতার পরিচায়ক, আর 

ছুই একট কথা বঞিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তোমার সম্ভান যদি কুৎসিত হয়, 

কৈ তাহাকে ফেলিয়া অন্তের রূপবান্ শিশুকে কোলে লইয়া তুলাকেছে ত আদর করিতে 

পার না| তবে কেন পরের মূল্যবান হ্বর্ণবলয় দেখিয়া আপনার দরি্র স্বামী-প্রদত্ত 

শাখাসিকুরে সন্তোষ 'ললাভ করিতে পারিবে না? নিজের কৃফব্র্ণ কুৎসিত অস্থুলিতে 
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. জান্ছ'নন্তোব 

অননুরীয় ধারণ না করিয়া অন্যের সুগঠিত সুঠীম অঙ্কুলিতে পরাইবার জন্য ত পাগল হও না ! 
তবে কেন পরের হুধাধবল অট্রালিক1 দেখিয়। নিজের পর্ণকুটার পানে দৃষ্টিপাত করিতে 
তোমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে? ভগবান্ দয় করিয়া তোমাকে যাহা দিয়াছেন, সেই তোমার 
স্থখের, সেই তোযার আদরের ৷ পরের সুখ, পরের এইধ্্য দেখিয়া নিজের গ্রাণকে অস্থির 
করিও না। সৌন্দধ্যের জন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন; সে সৌন্দর্ধ্য লাভের জন্য তোমার 
প্রাণ ব্যাকুল হইতে পারে ; কিন্তু তোমার শুধু সেই সৌন্দর্ধ্যলাভই উদ্দেশ্য হইলে, তুমিও 
অক্রেশে কাননস্থলভ স্বন্দর কুস্থমে তোমার দেহ আবৃত করিতে পার ৷ বল দেখি, একটা 
ফুলের যে শ্বভাবসৌনরধ্., সহন্ন শিলী লক্ষ মুদ্রা বায়ে কি সে সৌন্দরধ্য স্থষ্টি' করিতে পারে? 
একটি সগ্কংপ্রন্ুটিত পুষ্পমালা বক্ষঃ ও গ্রীবাদেশকে যে শোভায় শোভিত করে, জগতের 
কোন মূল্যবান অলঙ্কার কি তাহা করিতে সমর্থ হয়? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 
অলঙ্কার আমাদের সৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধির জন্য নহে, উহা আমাদের এই্বধ্যগর্ধ্বের জন্য । এই 
এইবধ্যগর্বব সাধারণতঃ পরশ্রীকাতরতা! হইতে উৎপন্ন হয়। সংসারধর্শ পালন করা তোমার 
নারীজীবনের লক্ষ্য, তাহার সম্পাদনেই তোমার তৃত্তি। ভোগবিলান ত. তোমার 
জীবনের ব্রত নহে ! 

দারিব্র্যপীড়িত দেশে শত অভাবের মধো, আমাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে 
হইবে। হিংসা-প্রণোদিত হইয়া! স্কল বিষয়ে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়া সংসারজীবনকে 

বিযময় করিয়া তোল! আদর্শ গৃহিণীর কর্তব্য নহে। তোমরা! ইচ্ছা করিলে আত্মসন্তোষ 

দ্বারা গৃহের শত অভাব, সহত্র অনটনকে আত্মতৃয্তর অমৃতধারায় মধুময় করিয়া তুলিতে 
পার। নিজেরাও চিরস্থখিনী ও ধন্য হইতে পার, তোমাদের স্বামী এবং পরিজনবর্গও 
পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারেন। 



অর্থসম্পদের সদ্ধ্যবহার 
মণি, মুক্তা, হীরক, গ্রবাল গ্রভৃতি রত; হ্র্ণ-রৌপ্যের পাত্র ও অলঙ্কার, কাংস্, 

তাঙ। ও পিতলাদির প্রব্মৃহ এবং বসন-ভূষণাদি পদার্থ সম্দয় অর্থনম্পদ্রণে 
পরিগথিত। 'এই অর্থনম্পদ সকল গৃহস্থেরই অল্প-বিস্তর কিছু নাকিছু আছে। কিন্ত 
উহার যথাযথ ব্যবহার না জানায় অনেকে ছূদশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া থাকেন। 
উহার রক্ষা এবং নিয়মিত ব্যবহার দ্বারা যেমন সুখ শান্তি পাওয়া যায়, তেমনই 
অযথা ব্যবহানে দারিদ্র্য এবং বিপদকে ডাকিয়া! আনা হয়। স্ৃতরাং অর্থব্যবহারনীতি 

শিক্ষা করা সকলেরই প্রয়োজন। সংসারে সকলেই সমান অর্থ উপাজ্জনক্ষম হইতে 
পারে না) এ অবস্থায় প্রত্যেকেরই ম্ব ত্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া মিতব্যয়িতা ছার! 

সংসার পরিচালনা করা উচিত। লক্ষপতি হইলেও অমিতব্যয়ী ব্যক্তিকে পরিণামে 

' অবশ্তই ছুখেভোগ করিতে হয়। এবিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের মাতৃস্থানীয়া 

গৃহলক্মীগণেরই বিশেষরূপে অবহিত হওয়া কর্তব্য। তাহারা যদি মিতব্যয়িতা 
সহকারে উহার পরিচালন না করেন, তবে সে সংসার কখনই স্থখের হইতে পারে 
না। অনেক সংসারে এরপ দেখা যায় যে, পয়সার অভাবে হয়ত ছেলের! পড়িবাঁর 
বই যথাসময়ে সংগ্রহ করিতে ন! পারায় পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, অথচ 
এদিকে আলতা, চিক্ষণী, পমেটম প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্য বা সাঁবান-এসেন্স প্রভৃতি 
| ে্িভাল্স উপকরণ কোন কিছুরই অভাব ঘটে না, বরঞ্চ এক প্রকার নিঃশেষ 

হইতে না হইতেই অন্প্রকার আমদানী হয়। এইকপ অর্থের অপব্যবহারের ফলে 
দুঃসময়ে বা বিপদ-আপদে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে গৃহস্থকে খণগ্রন্ত হইতে হয়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে অনাবশ্তক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য এত অধিক যে প্রলুৰ্ধ 
দস্থয-তন্কর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া! গৃহস্থকে সর্বস্বাস্তও হইতে হয়, এমন কি প্রাণরক্ষাও 

দুর্ঘট হইয়া গড়ে। জননীগণ ইহা! বুঝেন না যে, সময়ে অর্থসঞ্চ না করায় প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয় পুত্র-কন্তার রোগাদিতে সুচিকিৎসার অভাবে অকালে তাহাদিগকে হারাইতে 
হয় মধ্যবিতের সংস্বারে এইরূপ ঘটনা বিরন নহে। গ্ৃহিণীগণকে সর্বদাই মনে 
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রাখিতে হইবে যে, স্থামী-পুত্রের উপার্জনশক্তি চিরদিন সমান থাকিবে না। 
উপার্জনের অনুপাতে সাংসারিক অবগ্রকর্তব্য ব্যয় নির্বাহ করিয়া ছুঃসময়ের জন্য 

যথাসাধ্য সঞ্চম় করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য । মিতব্যরিতা করিতে হইবে বলিয়া একেবারে 
কপণতাও ভাল নহে। অমিতব্যয়িতা এবং কুপপতা! তুল্যরূপেই দোষাবহ। শান্তের 
উপদেশ এই যে,_-উপার্জিত অর্থের অর্ধেক নিজের এবং পোস্তাবর্গের প্রতিপাপনার্থ 
ব্যয় করিবে, চারিভাগের এক ভাগ দানার্দি সংকার্ধ্যে নিয়োগ করিবে এবং অবশিষ্ট 
এক চতুর্থাংশ ছুঃসময়ের জন্য সঞ্চয় করিবে'। শাস্ত্রের এই নির্দেশ ও মৃত হুচিস্তিত। 
আমরা যদি এই মতান্বর্তী হইয়া চলি, তবে আমাধিগকে বিপন্ন হইতে হইবে না 
ইহ স্থনিশ্চিত। আমাদের মাতৃস্থানীয়া গৃহিণীগণ এই শাস্ত্র নির্দিষ্ট পথে সংসার 

পরিচালন করিলে তাঁহাদের সংসারে অভাবজনিত দুঃখের লেশমাত্রও থাকিবে না, 
ইহাতে সন্দেহ নাই। | 

আমোদ-প্রমোঘ 

কর্শরাস্ত সংদারে মধ্যে মধ্যে আমোদ-প্রমোদেরও অনুষ্ঠান আবশ্যক । আমোদ 
প্রমোদ্দের উদ্দেশ্ট-_আনন্দলাভ। ভগবান্ শ্বয়ং আমন্দময় বলিয়া তাহার সম্তানকুলও 

আনন্দ পাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে) ইহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এই আনন্দ- 
লাভের উদ্গেস্টে অনুষ্ঠিত আমোদ-প্রমোদ যাহাতে সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ হয়, তংপ্রতি 
সকলেরই দৃষ্টি রাখা! উচিত। যে আমোদ-প্রমোদ স্বামি-সত্ী, পিতা-পুত্র, ভ্রাতা" 
ভগিনী একত্র বসিয়া উপভোগ করিতে পারে, তাহাই বিশ্তুদ্ধ এবং বাঞ্ছনীয়। পূর্বে 

আমাদের দেশে কুস্তি, লাঠিখেলা, যাছুক্রীড়া, তরজা, কবিরগান প্রভৃতি নানাপ্রকার 

বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। ইহাতে স্ত্র-পুরুষ, বালক-ৃদ্ধ 
নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করিত এবং সমানভাবে আনন্দ উপভোগ করিত। 
এতহ্যতীত দোল, ছৃর্গোৎসব প্রসূতি গৃহস্থের অনুষ্ঠিত পুজা পীর্বণাদি উৎসবেও 
আপামর সকলেই যোগদান করিয়! প্রচুর আনন্দ পাইত।, এই সমস্ত উৎসবের 
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দ্ধারতের নারী 

মধ্যে যাত্রাও :হইত) যাত্রায় সঙ্গীত ও গান উভয়ের ব্যবস্থা থাকায় উহা অধিকদুর 
আনন্দবর্ধন করিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্তিত করিত। পরস্ধ এই সমস্ত আমোদ- 

প্রমোদের মধ্যে শিক্ষার উপাদানও যথেষ্ট ছিল। অধুনা! বিকৃত শিক্ষার ফলে রুচি 
বৈচিত্র হেতু পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ আযোদ-প্রমোদ নির্বাসিত প্রায়। দুই একস্থলে কচিৎ 
ইহা! দেখ! যাইলেও তাহাও অতি সন্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবন্ধ। যাত্রার স্থান থিয়েটার 
বায়স্কোপ অধিকার করিয়াছে। এখন আমর] রাত্রি জাগরণ করিয়া কষ্টোপার্জিত 

অর্থের বিনিময়ে থিয়েটার-বায়স্কোপের নেশায় অভ্যন্ত হইতেছি! পূর্বে পৌরাণিক 
প্রসঙ্গপূণ যাত্রা দেখিয়! পাঁপে ভীতি এবং ধন্মবে আসক্তি জদ্মিত; বর্তমান থিয়েটার- 

বায়ক্কোপের কলুচিত চিত্র দর্শনে অসংযমের মাত্রা! বঞ্ধিত হইয়া থাকে । আমর 
অ্ৃতত্রষে স্বয়ং হলাহল পান করিতেছি। ইহা অপেক্ষা মূর্খতাত্ম পরিচায়ক আর 
কি হইতে পারে? আজকাল ছুটির দিনে থিয়েটার-বায়ঙ্গোপ-গৃহের সম্মুখের 
পথ, দর্শনার্থী নরনারীগণের দ্বারা এমন অবরুদ্ধ হয় যে, সমম্ন সময় এঁ পথ অতিক্রম 

কর! ছুর্ঘট হইয়া পড়ে। অনেক কলুষিতচিত্ত পুরুষ, স্ত্রী পরিচয়ে, বারবশিতা সঙ্গে 
_ লইয়া এই সব স্থলে আমোদের জন্য উপস্থিত হয়। এজন্য -এই সব স্থানে যত কম 

যাওয়। যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবন্যক। সঙ্গীতাদির ছারা আনন্দ উপভোগ 

করিতে হইলে নিজ গৃহে পুত্র-কন্তাদিকে লইয়া ধর্মবিযয়ক সঙ্গীত চচ্চা করাই উচিত) 
ইহাতে চিতের মাপিন্য দূর হইয়া অনির্বচনীয় শান্তির উদয় হইবে। ফলতঃ 
প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াকৌতুক, ধর্মবিয়য়ক সঙ্গীত, পূজা-পার্বগ, বিবাহ প্রভৃতিই 

বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ। , 
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একান্নব্িতা 

হিন্দুর সংসারজীবনে যতগুলি প্রথা আছে, তাহার মধ্যে একান্নবরিতা বা এক- 

পরিবারস্থ হইয়া জীবনযাপন প্রণালী যে কত শাস্তির বিষয় তাহ! চিন্তা করিলে 
হৃদয় পূর্ণ হয়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় একসঙ্গে একযোগে ' এক চিন্তা এক উদ্দেশ্ত জইয়া 
সংসার করায় যে কত নুখ, কত শাস্তি, কত স্থৃবিধা, কত তৃপ্তি তাহা! ধাহার1 উপভোগ 
করিয়াছেন, তাঁহারা কখন পৃথক হইবার কল্পনাও মনে আনিতে পারেন নাঁ। অতি 
প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা চলিয়া আমিতেছে। প্রাচীনকালে 

এমন কি এক গোত্রস্থ সকল জাতি একসঙ্গে ও একানবর্তী হ্ইয়৷ বাঁস করিতেন। 

ইহাতে যে কেবল আথিক স্থবিধা হয়, তাহা নহে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, আত্মীয় শ্বজনে 
যে মধুর ভাব, যে পবিত্র প্রীতির সম্বন্ধ, তাহা চিরদিন অক্ষুপ্ন থাকে, এবং একই চিন্তা 
ও উদ্দেন্তের বশবর্তী থাকায় ছ্বেষ হিংসা হৃদয়ে স্থান পায় না, পরমাঁননে সংসারযাত্রা 

নির্ববাহ হয়। 

ছুঃখের বিষয় আমরা আজকাল পাশ্চাত্য জাতির সংন্রবে আসিয়া তাহাদিগের 
্বার্থপরতা ও ব্যক্তিগত মুখসভ্ভোগের পক্ষপাতিতা দেখিয়া আমাদের পূর্ব 
প্রচলিত এই পবিভ্র প্রথার উচ্ছেদে সাধন করিতে বসিয়াছি। আপনার সুখ, 
আপনার সন্তানের স্বাচ্ছন্দ্য, আপনার স্ত্রীর মনস্তষ্টি লইয়াই আমর! ব্যতিব্যস্ত হইয়! 
পড়িয়াছি। এই আপাত-মধুর ক্ষণিক স্থখলাভের আশায় আমরা আমাদের স্থায়ী 
ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিতে বসিয়াছি। আমরা এমনি অন্ধ যে একবার চিন্তা 
করিয়াও দেখি না, কি সামান্য বস্ত লাভের জন্ত সংসারজীবনের কি .অমূল্য রত 

বিসঙ্জন দিতেছি! আপনার নখ আমাদের কাছে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে থে, 
আমরা স্বচ্ছন্দে মাতা পিতা, সহোদর সহোদরা, আত্মীয় বন্ধু, জ্ঞাতি কুটম্ব, সকলের 

গ্রীতির বাধন হেলায় ছিন্ন করিতে কুষ্টিত হই না। শৈশবে যে কনিষ্ঠ সহোদরকে 
প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, আহারে বিহারে, ত্রীড়ায় ক্রনদনে, স্থখে ছুঃখে, আনন্দে 
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উৎসবে যে গ্গামার একমাত্র প্রাণের সাথী ছিল, আজ স্বপ্য স্বার্থ ও অর্থের দাস হইয়া 
তাহাকে ছুর করিয়া দিতে লজ্জিত হইতেছি ন!। শুধু তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হই ন1) 
স্বভাবতঃ হিংসার বশবর্তী হইয়া স্ুযোগ পাইলে অন্যের হারা তাহার সর্বনাশ করিতে 
 কুষ্টিত হই নাঁ। বিবাদ, মোকদামা, অনিষ্টচিন্তা, আমাদের নিত্য সাথী হইয়! পড়িতেছে। 
এই একান্নবর্তিতার অভাবে পরস্পরের হিংসায় পরস্পরের গ্রীতি দিন দিন লুপ্ত হইতে 
বসিমাছে। আমাদের এন্প আচরণ শুধু প্রীতি নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সামাজিক 
চক্ষু-লজ্জাও দুর করিয়া দিয়াছে । যে আচরণ অন্তে করিতেও লঙ্জিত হয়, আমরা অরেশে 
সে ব্যবহাত্র কবিয়। থাকি । আমাদের হৃদয়, আমাদের মন এমনি কঠিন হইয়া গিয়াছে 
যে, অতুল এষ্বধধযবান্ হইয়াও নিরম্ন সহোদরের সাহায্য করা দুরে থাকুক, তাহার মুখের 
গ্রাস কাড়িয়া লইভেও দ্বিধা বোধ করি না। এই জীবনসঙ্কটের দিনে এই একান্নবর্তিতার 
উচ্ছেদে আমাদের সামাজিক অবস্থা ষে কত শোচনীয় হইয়৷ পড়িতেছে, তাহা আমরা 
স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। বর্তমানে ধাহারা একত্র আছেন, তাহাদিগের মধ্যেও অনেক 

পরিবর্তন আসিয়াছে। একপরিবারস্থ হিন্দুপরিবারের সকল সম্পত্তি ও সকল বস্ততে 

সমান দাবী মহধি মন্থ-প্রবর্তিত হইলেও, আজ তাহা! লোপ পাইতে বসিয়াছে। ধাহারা 
এক সংসারে থাকেন, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাই, মাত্র আহারই একস্থলে হ্ইয়৷ 
থাকে, আবার তাহার ভিতরও কোন কোন স্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অপর স্ুখস্থাচ্ছন্দ্ 
সকলই স্বতন্ত্র। উপার্জনক্ষম কনিষ্ঠ, উপার্জনহীন জ্ঞোষ্ঠের উপর কর্তৃত্ব করিতে কুষ্টিত 
নন) বধৃদিগের মধ্যেও ঠিক সেই আচরণ। একই সংসারে থাকিয়! একজনের স্ত্রী 
অষ্টালঙ্কারে ভূষিতা, আর একজনের স্ত্রী জীর্ণবস্ত্রপরিহিতা। কি বিষময় দৃশ্য ! একজনের 
কন্ঠার বিবাহে দশ হাজার টাক। ব্যয় হইয়াছে, আর একজনের কন্ঠার বিবাহের জন্ত 

দুইশত টাকা সংগ্রহ হইতেছে না। একজনের পুন্রগণ প্রেসিডেন্মি কলেজে পড়ে, আর 
একজনের পুত্রের পাঠশালার বেতন জুটিতেছে না। স্ৃতরাং এ প্রকার একত্র থাকায় 
পরস্পরের কোন গ্রীতির বাধনই থাকিতে পারে না। আমাদের মনে হয়--পাখী উড়িতে 
নাপারিয়! যেমন পোষ যানে, সেইরূপ উপার্জনহীন ব্যক্তি বাধ্য হইয়৷ ধনবানের সহিত 
মিলিত থাকেন। তাহাদের এরূপ মিলন স্থখের নহে; অল্নাভাবে মৃত্যুর হত্ত হইতে 
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রক্ষা পাইবার আশায় সাময়িক গ্রীতি-বন্ধন মাত্র। কি কারগ্চেদিন দিন এই 

উদার একামবর্তি-প্রথ! হাস পাইতেছে, তাহা আমর! পর পরিচ্ছেদে কিঞিৎ আলোচনা 
করিব। | | 

গৃহ-বিবাদ 
নানা কারণে আমাদের ঘরের ব্উঝির মন দিন দিন দুর্বল ও স্বার্থপর হইয়া 

পড়িতেছে। আবার আমরাও অনেক সময় স্বার্থপর হইয়া তাহাদিগকে সংশিক্ষা' দিে 
বিরত থাকি। এমন কি কখনও কখনও স্ত্রীর বশবর্তী হইয়া তাহাদিগের অন্যায় 
আচরণের প্রশ্রয় দিয়াও থাকি । আমাদের দুর্বলতা, শিক্ষার অভাব প্রভৃতির স্থযোগ 
পাইয়া পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে, ঘর-ভাঙ্গানীর দল তাহাদের ঘ্বণ্য উদ্দেস্ট সিছ্ধা করে। 

বেশ সুখে স্চ্ছন্দে সংসার চলিতেছে, পাড়াদরদী আসিয়া কহিলেন-_“আহা ! 
বউ মা; অনিল আমার এত টাকা রোজগার করে, কিন্তু আজও তোমার গায়ে একখা নাও 

গয়না ওঠেনি”? সরলা বধূ হাসিমুখে উত্তর করিলেন, “কেমন করে হবে, ছোট খুড়ীমা ! 
সংসারে অনেক খরচ তাই কুলাইয়া উঠা ভার।” “ওমা! তোর আর কিসের খরচ, 
তোর একটী ছেলে ও একটা মেয়ে বইতো৷ নয়? আর সব টাকাগুলি ত ভূতভুজ্জি হচ্ছে। 

অনিল আমার একেলে ছেলের মত নয়, তাই সর্বস্ব দিয়ে ফকির হচ্ছে। কিন্তু বউমা; 

পরিণামের ভাবনা ত ভাবতে হয়। শত রের মুখে ছাই দিয়ে তোমারও পাঁচটা হতে চল্ল; 
তাদের মুখের দিকে চাওয়া ত দরকার । তার উপর লোকের সময় অসময় আছে, শরীরের 
ভত্রাভন্র আছে, সবদিক ভেবে চিন্তে সংসার করৃতে হয়। লোকে কথায় বলে--“পরের 
বিড়াল খায়, আর বনপানে চায়। যতই কর না কেন, অসময়ে কিন্ত কেউ থাকবে না। 
অনিল না হয় আমার বড় ভাল মানুষ, কিন্তু তুমি ত মা আমার ছেলেমাহুষটী নও, তুমিও 
কি ছাই কিছু বুঝতে পারছ না? দেখ বউ মা! তোমাকে বড় ভালবাসি বলেই এ 
কথাগুলো! বল্লুম, পরে বুঝতে পার্বে কিরণ বাম্নীই ঠিক কথা বলেছিল |” 
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সরলা, বধূর কাণে দরদী এই যে বিষ ঢালিয়৷ দিয়া গেঁল, কালে তাহা অস্কুরিত ও 

ৃদ্িপ্রাপ্ত হইনা শীস্তিপূর্ণ সংসরটীকে শ্বশানে পরিণত করিল। প্রথমে জায় জায়, ক্রমে 
ন্নদিনী ও শাশুড়ীর সহিত খুঁটিনাটি আরম্ভ হইতে চলিল। চক্ষুলজ্জার "খাতিরে সংসারে 
খাঁকিয়! সহস| পৃথক্ হওয়া অসম্ভব হইয়! পড়িলে কেহ কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে গেলেন, 
কেহ বা সেস্থানে অন্থাস্থ্যের অছিল! করিয়া স্বামীর সহিত তাঁহার কর্মস্থলে বাসের ব্যবস্থা 
করিতে লাগিলেন। এ 

সংসারে ঝগড়াবিবাদ প্রথম প্রথম অতি সামান্য কারণ হইতেই সুরু হয়। আজ 

অমুকের ছেলে অমুককে মারিয়াছে, অমুক অমুকের বই ছি'ড়িয়া দিয়াছে; বালকের এরূপ 
বাঁল-সথলভ ব্যাপার লইয়া! মায় মায় ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। আমরা দেখিয়াছি, যে সময় 
উ্তরূপ ঝগড়া লইয়া উভয় মাতা৷ রণচণ্তী মৃত্তি ধারণ করিয়! থাকেন, ঠিক সেই সময়েই 
কলহপরায়ণ শিশু দুইটা গলা ধরাধরি করিয়া পরমানন্দে পুতুল খেলায় বিভোর । ্বতরাং 
ইহাকে ঝগড়া কিরূপে বলি? ইহা৷ স্বার্থ ও স্বাতন্ত-জনিত পরম্পরের প্রতি হিংসা ছাড়া 

আর কিছুই নহে। 
সকলে সাংসারিক কাজকর্শ কখনও সমানভাবে করিতে পারে না। কারণ কেহ 

দুর্বল, কেহ বা সবল; কেহ বা! কর্মনিপুণ, কেহ বা কশ্মকুশলতাহীন ; কাহারও ব1 পাঁচটা 
ছেলে মেয়ে, কাহারও বা একটা । সুতরাং তুল্য অংশে ব! তুল্যরূপে সকল কার্য কেমন 
করিয়া সম্ভব হয়? এক্ষেত্রে যদি পরস্পরের টান্ থাকে এবং সেই গ্রীতিতে এ উহার 
হুসার সাঁরিয়া লন, তবেই সংসার নির্ধিবাদে চলিতে পারে । তাহা না! হইলে প্রতি পদে 
গড়া, কিচুকিচি আরম্ত হয্ন এবং সংসার শীদ্রই অশাস্তিময় হইয়। উঠে। 

ঝগড়াবিবাদের মৃলন্ত্র 'লাগালাগি”। সংসারে মানুষ মাত্রেরই অভাব-অভিযোগ 
ছুল-ভ্রাস্তি আছে। কাহারও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপ্রিয় আচরণে কাহারও মনে যদি আঘাত 

লাগে, তাহা হইলে ব্যথিত ব্যক্তি স্বভাবতঃ তাহার কষ্ট লাঘবের জন্ত কোন না কোন 
আত্মীয়ের নিকট নিজের মনের দুঃখ প্রকাশ করেন। লোকে পরমাত্মীয়ের 

বিরুদ্ধেও এরূপ অভিযোগের কথা সময়ে সময়ে বলিতে বাধা হয়। যে তোমাকে একান্ত 

আপনার ভাবিয়া তাহার প্রাণের কথাটী তোমার নিকট বলিল, কোন্ প্রাণে তুমি সেই 
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কথাটী অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট লাগাইয়া ছাও? লাগাইয়া দিয়াই বাঁ কেমন করিয়া 
তাহার নিকট মুখ দেখাও? এযে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা--এ .যে মহাপাঁপ। যুি 
টিনার বাটিক ধনীসগরানাগরির। রাহা রিল গা সালা 
আনা বিবাদ কমিয়া যায়। 

তাহার পর উপার্জনের কথা। কাহারও স্বামী হয়ত অধিক উপার্জন করেন, 
কাহারও স্বামী হয়ত কম উপার্জন করেন। কাজেই সংসার-খরচ গ্রথমার স্বামীকে 

অধিক দিতে হয়। তাহাতে যদি তিনি গর্ধিতা হয়েন এবং ঝগড়াঝাটির অছিলায় নির্খবম 

প্লেষ করেন, অপরের কতদিন আর তাহা স্থ হয়, তাহার সে বিদ্পের হাত হইতে 
এড়াইবার জন্য সংসার ভাঙ্গিতে হয়। পরিবারস্থ উপার্জনশীল ব্যক্তি যদি সমদর্শী না হন, 
তিনি যদি নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অলঙ্কার-এম্বর্যের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা 
করিতে থাকেন, তবেই পরিবারস্থ অপর সকলের মনে আঘাত লাগে এবং ম্বভাবতঃ 

তাহার প্রতি ঘ্বণা ও হিংসা জন্মিয়া৷ থাকে; এইরূপেই প্রতিনিয়ত ঝগড়া বিবাদ 
আরম্ত হয়। 

আজ তোমর! একান্নবর্তী পরিবারের ভিতর থাকিয়! পরস্পর পরম্পরের প্রতি 
যেরূপ আচরণ করিতেছ ও যে প্রকারে একজন অন্জনকে পৃথক করিয়া দিতেছ, 
তাহা ত তোমাদের সন্তানগণের অগোচর থাকিতেছে না। বয়ংপ্রাপ্ত হইয়া 

তাহারাও সেইরূপ আচরণ না করিবে কেন? এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমারই 
উপার্জনমীল পুত্রেরা যদি তোমারই উপার্জনহীন পুত্রকে পৃথক্ করিয়! দেয়। তখন 
তোমার মনে কিরূপ ব্যথা লাগে? জননী হইয়া, গৃহিণী হইয়া, সন্তানের প্রাণে 
অবহেলায় এ বিষ কখনও ঢালিয়! দিও না। ইহাতে তোমরাও জলিয়া মরিবে, সন্তানেরাও 
জলিয়া মরিবে। 

উঞ্ত প্রকার কলহ বিবাদ নিবারণের উপায় কি? আমাদের মনে হয় ইহার 
একমাত্র উপায় গৃহিণীদেরই হাতে। গৃহিণীগণ যদি আত্মস্থথপরায়ণা না হন, তাহারা 
ঘর স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত না হন, তাহা হইলে সংসার-জীবনে এ সর্বনাশ ঘটিত 

পারে না। তাহার! যদি অন্যান্ত জায়ের হাতে তাগাবালা গড়াইয়া দিয়া পরে নিজে 
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তাগাবালা পরেন, তাহা হইলে সে সংসারে ঝগড়াবিবাদ ঘটিতে পারে না, সে সংসার 
অমুতমন্্ হয়। জননীগণ ! আধ্যবংশে আপনাদের জন্ম, হিন্দুর উচ্চ আসন আপনাদের 

জন্য । উদ্মিলাদেবী স্বীয়-প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম, স্্রীজাতির একমাত্র আশ্রয়, স্বামী 
লক্ষ্ণকে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাত1৷ ও জ্ষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর সেবায় উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, আর 
আপনারা সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাদের স্বামীর তুচ্ছ উপার্জনের অংশ দিতে 
পারিবেন না? যাহার ম্বামী উপার্জনশীল, তাহার উপাজ্জনের অংশ পাঁচজনে উপভোগ 
করে, সে কি দুঃখের কথা? নারী-জীবনে ইহাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য । 

জননীগণ! তোমর1 স্সেহময়ী জগদশ্বার অংশভূতা, কেমন করিয়া তোমরা 
অপরের শিশু সম্ভানের উপর “ছুই ছুই, কর? তোমার দুর্ব্যবহারে যখন স্থকুমার শিশু 
কাতর নয়নে তোমার মুখের দিকে চায় তখন কি তোমার মাতৃহদয়ে বিন্দুমাত্র আঘাত 
লাগেনা? কেমন করিয়া অন্য শিশুকে বঞ্চিত করিয়া আপন সম্ভানের মুখে হুমিষ্ট খান 

তুলি দাও? তাহার! যখন ক্ষুব্ধ হৃদয়ে নিশ্বাস ফেলিয়া অন্থাত্র চলিয়া যায়, তখন কি 
তোমার স্সেহভর! বুকখানা ফাটিয়া! যায় না? যদি নাঁষায়, তোমাকে হিন্দুনারী কেমন 
করিয়া! বলিব? কুস্তীদেবী যে অপরের সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য আপনার 

প্রাণপুত্রকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়াছিলেন। তোমার জা, তোমার ননদিনী ও সংসারস্থ 
অন্যান্ত পরিজন যে তোমার ভগিনীম্বরপা, সঙ্গীন্বরূপা ; কেমন করিয়া চক্ষুলজ্জা বিসর্জন 
দিয়া তাহাদের প্রতি রড বাক্য প্রয়োগ বা অসদাচরণ করিতে পার? আপনার সুখ কি 

এতই বড়? সামান্য সুখের জন্য এই সকল আত্মীয়ের মনঃগীড়া দিতে কি তোমাদের 
একটুও বাধে না? এখন যে সামান্য কার্যের অছিল! করিয়! তাহাদের সহিত বগড়া 
করিতেছ, পৃথক্ হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক কাধ্যের ভার নিজের ঘাড়েই ত লইতে 
হইবে । তবে অনর্থক সোনার সংসার ছারেখারে দাও কেন? সংসার করিতে গেলে 

নানাক্বপ সুবিধা অন্থবিধা, নানাকার্য্ে মতের অমিল হইয়া থাকে সত্য, তাহা সহ না 
কদ্ধিলে চলিবে কেন? তোমরা যদি একটু ধৈর্ধ্য ধারণ কর, একটু কষ্ট সহ কর, একটু যদি 
পরের প্রতি ন্েহশীলা হও, তাহা হইলে বোধ হয় সাংসারিক বিবাদ বিসঙ্ধাদ সেই মুহূর্তেই 
দুর ভূইয়া যায়। পরম্পর হাসিয়া খেলিয়া পরস্পরকে ভালবাসিয়া সংসার করিলে, সংসার 
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আননে। পূর্ণ হয়, সংসারই শাস্তির স্থান হয়, তখন সর্ববির কল্যাণ আপনিই 'আসে ; 
তাহাতে তোমাদের জীবন ধন্য হয় এবং পরিবারস্থ সকলে দরিদ্র হইলেও সুখে 

শান্তিতে কালাতিপাত করিতে পারে। ডি 

দানপ্রার্থীর প্রতি কর্তব্য 

মানুষ যখন একাস্ত ছুর্দশায় পতিত হয়, আর উপায্লাস্তর দেখিতে পায় না, তখনই 
সেসাহায্য প্রত্যাশায় প্রার্থিরূপে গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হয়। প্রত্যেক মান্থষের একটা 
স্বাভাবিক লজ্জা আছে, যাহার জন্য সে সহজে ভিক্ষা করিতে চায় না, কিন্তু যখন সে 

আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে পারে না, তখন জঠরজালার তাড়নে সমস্ত লজ্জা! বিসঙ্জন 

দিয়া একান্ত কুষ্টিতভাবে প্রাথিরপে দণ্ডায়মান হয়! এই অবস্থায়ও যখন সে ভিক্ষালাভে 
অকুতকার্ধ্য হয়, তখন গভীর নৈরাশ্ঠে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; ছুঃখের 

আতিশয্যে অনেক সময় আত্মহত্যা পর্য্যস্ত করিয়া! বসে । তাহাদের এই অসহায় অবস্থার 
কথা চিন্তা করিলে পাষাণ হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক হয়। এইসব ছুর্তাগ! বস্ততই দয়ার 
পাত্র। কুললম্্মীগণ কদাচ ইহাদিগকে বিমুখ করিবেন না। ভিঙ্কুকগণ অতি অল্লেই 
সন্ত হয়। সামান্য কিছু পাইলেই ইহারা ছুই হাত তুলিয়া যে আশীর্বাদ করে তাহা ব্যর্থ 
হইবার নহে। অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, রোগী প্রভৃতিকে নারায়ণজ্ঞানে যথাসাধ্য তাহাদের সেব! 

করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্তব্য; অন্যথায় ধর্দলোপ হয় । আমাদের শান্তে গৃহস্থের জন্য 
প্রত্যহ দানধর্খের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেওয়া আছে। অপরাপর দান, শক্তিতে না 

কুলাইলেও 'মুষ্টিভিক্ষাদান প্রত্যেক গৃহস্থেরই অবস্ গ্রতিপাল্য কর্মা। পুরুষগণ ভিম্থৃকের 
প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলেও দয়াবতী পুরমহিলাগণের নিকট হইতে তাহার! প্রায়ই 
নিরাশ হয় না। অবশ্ঠ ছুই একস্থলে যে ইহার ব্যতিক্রম না দেখা যায় তাহা নহে। 
ছুঃখের বিষয়, তাহার! তুলিয়া যান যে, রমণী দয়ার সাক্ষাৎ প্রতিযুত্ঠি। জেহ-করুণীর 
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ভারতের জারী 

'আধাররপেই স্বৈস্। মিনি রিনি নিন নার তাহাদের হৃদয়ে 
দয়া-মমতার ধিক সমাবেশ করিয়াছেন । যিনি এই পবিজ্ঞ দয়াগুণের অধিকারিণী হইতে 
পারিলেন না, তাহাকে রমণীকুলের নীয়া বলিতে পার যায় ন1) অবস্থা চিরদিন 
কাহারও সমানভাবে যায় না। আজ আমার দেওয়ার ক্ষমতা আছে, কাল হয়ত ভিস্কৃক 
হইতে পারি, তখন আমার অবস্থা কি হইবে; এইকূপ চিন্তা করিলে ভিঙ্কৃকের প্রতি 
সহাম্তভৃতি স্বতঃই উদিত হয়। পুরললনাগণ যদি তাহাদের বিলাসিতার উপকরণ দুই 
একটা কমাইয়াও অস্ততঃপক্ষে কিছু কিছু দরিদ্র পোষণে মনোযোগ করেন, তবে অপব্যয়ও 
টে না এবং গৃহস্থের ধর্মও রক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে ভিক্ককগণের পোষণের ব্যবস্থা 
সরকারই করিয়া থাকেন, আমাদের দেশে তাদৃশ কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যাপক ব্যবস্থা নাই । 
হ্ৃতরাং আমার্দিগকেই এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। পাশ্চাত্যভাবের অন্ধ-অন্ুকরণে 
আমরা এখন সনাতন আতিথ্য-ধর্মকে বিসঞ্জন দিয়! স্বার্থপরতার পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছি। 
আশ! আছে আধ্য নরনারীগণ নিজেদের টবশিষ্ট্য আর্ধাধর্শ রক্ষা করিয়া সনাতন আদর্শ 
বজায় রাখিবেন। 

অতিথিসেবা ও ধর্মকাধ্য 

আমাদের শান্ত আছে £-- 

অতিথি্ধস্ত ভয়াশে! গৃহাত প্রতিনিবর্ততে | 

ূ স তশ্মৈ দুঙ্কতিং দত্বা! পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ 
"্ভয়নমনোরথ হইয়। অতিথি যদি গৃহস্থের বাটা হইতে ফিরিয়া যান, তাহা হইলে 

তিনি তাহার সমুদয় পাপ গৃহস্থকে দিয়া গৃহস্থের সমুদয় পুণ্য লইয়৷ চলিয়। ধান 1” অতিথি- 
সেবা গৃহস্থমাত্রেরই অবস্থা কর্তব্য। সংসারপালন যেমন গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, অতিথি- 

সেবাও সেইরূপ সংসার পালনের একটা প্রধান অঙ্গ। এই অতিথিসেবা যথাযথভাবে 
অনুষ্টিত হইলে ভগবান্ তাহার প্রিয় কার্য্ের অনুষ্ঠানে গৃহস্থের গ্রতি একান্ত প্রীত হন 
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অভিথিলেব! ও ধর্াকার্ধ 

এবং গৃহস্থের সর্বববিধ মঙ্গল করেন। এই সেবাধর্দ অঙ্থুন রাখিবার জগ্তই আধ্যধষির! 
মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে ভূয়োতৃয়ঃ ইহার মাহাত্ম্য বরণন1 করিয়াছেন। 

শান্ত্রে কথিত আছে-_ন্বয়ং ভগবান্ দরিত্ররূপে ছারে ছারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান ; 
যে গৃহস্থ দরিত্র-সেবা! করে না, দরিদ্রকে আশ্রয় দেয় না, সে ভগবান্কে তুচ্ছ করে, 
ভগবানকে গৃহ হইতে তাড়াইয়! দেয়। সে গৃহ্স্থের মঙ্গল হয় না) হইতেই পারে না।” 
ইষ্টদেব বা ইষঈদেবীর আরাধনা না করিয়! যেমন জলগ্রহণ করিতে নাই, সেইরূপ দরিদ্ররূপী 
“অতিথিনারায়ণের” সেবা না করিয়া গৃহস্থের জলগ্রহণ করিতে নাই। 

দুঃখের বিষয়, আজকাল ক্রমশঃই আমাদের দেশ হইতে এই সংপ্রবৃত্তি লোপ পাইতে 
বসিয়াছে। ফলে দেশে দিন দিন অনাহারক্লি্ট দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সকল 

গৃহস্থ যদি সমভাবে সাধ্যান্গরূপ দরিদ্রসেবার ভার গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ. 

হয় দেশের এত অধিক দুর্দশা ঘটিত ন1। কিন্তু এই সংগ্রবৃতি-লোপের জন্য প্রধানতঃ 

দায়ী কে? আমরা বলি, আমাদের গৃহিণীগণ। কারণ, দেশ-কাল অন্ুসান্ধে পুরুষের! 

জীবিকার্জনে এত ব্যন্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, এসব সংকাধ্য সম্পাদনের অবসর তাহারা 
খুব কম পান। অনেক ক্ষেত্রে আবার অবসর পাইলেও দরিদ্রতা নিবন্ধন প্রতিনিবৃত 
হয়েন। কিন্তু সেবাপরায়ণ! গৃহিণীর পক্ষে এসব সৎকাধ্ধয সাধনের যথেষ্ট স্থযোগ ও অবসর 

আছে। যদি তাহাদের স্বামীরা এ বিষয়ে আপত্তি করেন, তাহারা! সহজেই মিষ্ট ব্যবহারে 

তাহা্দিগের মতি পরিবর্তন করিতে পারেন ।& তাহাদের সহম্র আব্দার যদি স্বামীর! 
বহন করিতে সমর্থ হন, তবে এ শুভ আব্বারও সহজেই তাহারা সহা করিবেন, ইহাই 
আমাদের বিশ্বাস। গৃহস্থ অবশ্ব পাঁচজনের জন্যই রন্ধনের আয়োজন করেন। তাহা! 
হইতে যদি একজনের খাদ্য ব্টন করিয়। দেওয়া হয়, তাহা হইলেও বোধ হয় পরিজনবর্গের 
বিশেষ কষ্ট বা অস্থৃবিধ। হয় না । 

... ক্ষুধিতের মুখে অন্নদানে যে কি পুণ্য, কি তৃপ্তি, হাহারা সে অন্ন দান করেন, 
তাহারই তাহা উপলক্ধি করিতে পারেন। আশ্রয়হীন সহায়হীন দরিত্র উদরের জালায় 

কাতর হইয়া তোমার দ্বারে আসিল, তুমি তাহাকে ভাড়াইয়া দিলে; সে সমস্ত দিন 

অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইল। সে যে কি যন্ত্রণা তাহা! একবার ভাবিয়! দেখিলে বা সে 
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যন্ত্রণা একবার অষ্টভব করিলে কেহ কি তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে? তোমরা! গ্রন্থি 
_ সন্তানের জননী; দরি্র তোমার সন্তানদ্বরূপ। পুরুষের! যা করে করুক, তুমি কোন্ 
প্রাণে সম্তানের অনাহার-ক্রেশ দেখিবে? অবশ্য এমন হইতেছে না যে, নিত্য দলে দলে 

তোমার দ্বারে অতিথি আসিতেছে । যেদিন আসিল, সেদিন সন্তানের জন্য না হয় একটু 
কষ্টই করিলে । সমস্ত জগতের ক্ষুধ! নিবৃত্তি করিবার জন্ত আমর] বলিতেছি না। 

সাধাপক্ষে একজনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে ত পার। পুণ্যব্তী দাতা-কর্ণের স্ত্রী 

তিনি ত তোমাদেরই মত একজন জননী । তিনি যে একদিন অতিথিসেবার জন্য ম্বহস্ডে 

্রিয়পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। এ গৌরব, এ মহিমা কি তোমাদের প্রাণে জাগে 
না? তোমর] হিন্দু নারী, ধর্মই তোমাদের সার সর্ধবস্ব, পুণ্ই তোমাদের চির-সহচর | 

অতিথিসেবায় বিমুখ হওয়ায় শকুস্তলার যে দুর্দশা হইয়াছিল তাহা কি তোমাদের মনে 
নাই? অতিথিকে অবমানন! করায় তাহাকে যে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইতে হইয়াছিল । 
নারীজীবনে যে ইহা! অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর নাই। অতিথি-সেবার জন্য তোমাদের 
আদি জননী আধ্যদেবীরা যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন, আর তোমরণ তাহাদেরই বংশে 
জন্বিয়া একগ্রাস অন্নও দিতে পারিবে না? 

তোমর! সহধশ্মিণী, তোমাদের সহযোগে ও সহায়তায় পুরুষের ধন্দজীবন পূর্ণ হয়। 
কঠোর কর্মশীল পুরুষের জীবনে তোমরাই শাস্তিময়ী ন্মেহধারাঁ। তোমরা যদি ধর্মপরায়ণা 

না হও স্বামীর জীবনে শাস্তিরসের ধাধা! কেমন করিয়া প্রবাহিত হইবে? তোমরাই 
ত ব্রতপরায়ণ! হইয়া স্বামীকে সংযমী করিয়া তুলিবে; তোমরাই ত ভক্তিমতী হইয়া 
খ্বামীকে ভক্তিমান করিয়া তুলিবে। সংসারের সমস্ত কঠোরতা তোমার খ্বামীর স্বদ্ধে 
সস্ত; আর পৃথিবীর পূর্ণ কোমলতা, ন্সেহ-মমতা তোমার্দিগকেই আশ্রয় করিয়া আছে। 
তোমরা যদি সেই সমত্য সদগুণ পরিত্যাগ কর, তাহ হইলে সংসার যে দানবের লীলাভূমি 

হইবে, ধশ্দের সংসার পাপে ছারখার হইয়া যাইবে । একদিকে পুরুষ যেমন তোমাদিগকে 
জগতের সমুদয় বিজ্ সমূদ্নয় বিপদ, সমুদয় বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন, অন্যদিকে 
তোমরাও তাহাদিগকে সমুদয় নিশ্মম্তা, সমুদয় কঠোরভা, সমুদয় নুশংসতা হইতে প্রেমের 
বন্ধনে ফিরাইয়া আনিবে। এই ত স্ত্ী-পুরূষের পবিত্র সন্বন্ধ। একের অভাবে অন্তেন্র 
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ব্রত-নিয়ম-পালন 

সর্বনাশ অবশ্ঠভাবী। পুরুষ কর্ম, তোমরা ধর্মা। পুরুষের সমুদয় কর্শজীবনকে 

তোমাদের পবিত্র ধশ্মীলোকে চির-উজ্জবল করিয়া তোলা তোমাদের কর্তব্য । ধর্মহীন কর্ম 

হইলে সে ত বিনাশের কারণ হয়। যাহা লইয়া আধ্যনারীর মহত্ব, যাহা! লইয়া আর্ধ্যনারীর 

গৌরব, যাহা লইয়া আধ্যনারীর অস্তিত্থ, আর্ধ্যনারী হইয়া! বিলাস-ন্রোতে সেই চির পবিষ্র 

ধর্শ-ত্রত ভাসাইয়া দিয়া পিশাচিনী সাজিও না। 

ব্রত-নিয়ম-পালন 

আধুনিক স্তরীশিক্ষার যুগে, আমাদের পিতৃপুরুষ-প্রবরভিত ব্রত-নিয়ম “জঘন্য কুসংস্কার 

বলিয়াই নব্য-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ধারণা হ্ইয়াছে। হইবারও কথা, কারণ খন কোন 

জাতি পতনের মুখে অগ্রসর হয়, তখন আপাত-মধুর এবং পরিণাম-বিরস জিনিষই তাহার 

কাম্য হইয়া দাড়ায় । প্রচলিত ব্রত-নিয়ম মানবসমাজের কত কল্যাণ বিধান করে, 

মান্ষকে কত বড় সংযমী করে এবং মনুস্ত্বলাভের কিরূপ সহায়ক,তাহা৷ এখন কেহই চিন্তা 

করেন না। হিন্দুশাস্ত্রের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্ধ্য স্ুনিয়ন্ত্রিত ও বিশ্বকল্যাণের 

নিমিতই লিপিবদ্ধ। ইহা তাহারা না জানিয়া বাঁ জানিবার চেষ্টা না করিয়াই উপহাস 

করেন। ছন্দ; প্রভৃতি সহকারে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পৃজা উপাসনাদির দ্বারা যেমন সহজে 

উপান্তদেবতার অনুগ্রহ লাভ করা যায়, তেমনি শ্রদ্ধার সহিত ব্রত-নিয়ম-পালনে 

' গৃহলক্মীগণের উন্নতি সাধিত হয়-_- একথা আমর! জোর করিয়া বলিতে পারি। ভ্রতকথায় 

যে সব ফললাভের কথা আছে আমাদের মনে হয়, ব্রত-নিয়ম ঠিক্ ঠিক্ পালন করিলে সেই 

সব ফল-লাভ এই জীবনেই অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন। 

ত্রত অর্থে নিয়ম । ব্রতপালন অর্থ আপনাকে নিয়মের ভিতর আনা। ব্রত-পালন 

করিতে উপবাস আধশ্রক। কারণ উপবাসাদি দ্বারা সংযমশিক্ষা এবং উপাস্তের সাধ্য 

লাভ করা যায়। ইহা! উপবাস" শবের অর্থ ঘারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। নিজেকে 
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নিয়মে আবদ্ধ করিলে একা গ্রচিত্তে সর্ববকার্ধাসাধনের ক্ষমতা! বৃদ্ধি পায়। যদি উপবাসাদি 
দ্বারা দেহকে কিঞ্চিৎ শুফ করিয়া নিজের পাকস্থলীর ব্যাধিরও উপশম হয়, তাহাতেই বা 
ক্ষতিকি? 

যে ব্রত-পালন করিতে আরম্ভ করা হউক না কেন, তাহা শেষ না হওয়া পর্যা্ত 
জীবন পণ করিয়! সেই ব্রত পালন করিলে ব্রত-পালনের ফল পাওয়া যায় । যদি কেহ একটা 

কাজ নানারূপ নিয়ম-কান্থনে আবদ্ধ হইয়া করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার মনের 
শক্তি বাড়িবে, তাহাতে তিনি ভবিষ্ততে অনেক দুঃসাধ্য কার্ধযও করিতে পারিবেন। 

ধৈর্যচ্যুতি ঘটিলে ত্রতপালন হয় না। একটা ব্রতে কাহারও ধৈর্ধ্চুতি ঘটিলে সংসারের 
প্রত্যেক কার্যেই তাহার ধৈর্্যহীন হইবার সম্ভাবন1। 

দুর্লভ মঙ্গযদেহ ধারণ করিয়া! স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ঈশ্বরোপাসনা অবশ্য কর্তব্য কর্ধ। 
ইহা প্রধানত; আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা এই তিন অংশে বিভক্ত | শাস্ত্রে স্্রী-পুরুষভেদে 
উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী নির্দিষ্ট আছে। স্ত্রীলোকের উপযোগী ব্রতাদিরূপ উপাসনায়ও 

এই প্রধান তিন অংশ হইতে বাদ পড়ে নাই। প্রত্যেক ব্রতেই আরাধনা, ধ্যান ও 

প্রার্থনাগুলি সুস্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে । যথাবিধি অনুঠিত হইলে ইহ] বার ঈশ্বরের অনুগ্রহ 
লাভ এবং কাম্য অভিলাষ সিদ্ধ হইয়া থাকে; ইহা! কবির কল্পন! নহে, পরস্ত অভ্রান্ত সত্য । 

ব্রতের অঙ্গ পূজা ও উপবাস দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা 
দ্বারা চিত্তের মালিন্ত দূর হইয়া পবিত্রতা আসে এবং প্রার্থনা বারা অভিলধিত সিদ্ধি হইয়া 
থাকে। এইজন্য আবহমানকাল হইতেই আমাদের দেশে ব্রতাদির অনুষ্ঠান হইয়া 
আসিতেছে। আমাদের কুললম্ধ্ীগণ দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া সেই ভক্তি ও 

বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছেন, ইহা! অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ব্রতনিয়ম কিছু প্রত্যহ ' 
করিতে হয় না, সৃতরাং ইহাতে পরাঘুখী হওয়া শ্রমশীল! হিন্দুললনার কর্তব্য নহে। 
্মামরা আশ! করি তাহারা এ বিষয়ে যত্ববতী হইবেন । 
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আর্তার্তে মোদিতা হষ্টে প্রোষিতে মলিনা কশা 
মৃতে চ ব্রিয়তে পত্যো সা স্ত্রী জেয়! পতিব্রতা | 

ষে রমী স্বামীর দুঃখে ছুঃখিতা, স্বামীর স্থখে স্ুখিনী, স্বামী প্রবাসী হইলে মলিন! 
ও কৃশাঙ্গী হন এবং যিনি স্বামীর মরণে সহমৃতা হন, শাস্ত্রে তাহাকে পতিব্রতা রমণী কহে। 

উক্ত শান্্বচন আলোচনা করিলে বুঝা যায়, নুখে-ছুঃখে, হর্ষেবিষাদে পরী যখন 

পতির সহিত সম্পূর্ণরূপে এক হইয়া যান, তাহার সকল অস্তিত্ব ঘখন স্বামীতে বিলীন হইয়া 
যায়। তখন যথার্থ তাহার পাতি্রত্য-ধর্ম সাধিত হয়। পতির সহিত এই একত্ব অর্থাৎ 

ষটাহার সকল কার্য্যে পূর্ণভাবে মিলিয়' যাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নহে; বিশেষ 
সাধনাসাপেক্ষ। সেইজন্যই কুমারীকাল হইতে সে বিষয়ের শিক্ষা ও সাধনা আবশ্তক। 

পরমারাধ্যা শঙ্করপত্বী 'সতী” সতীত্বের পূর্ণমূত্ি। তাহার সেই পুণ্যময় চরিত্র 
হইতে সতীত্বের উৎপত্তি। কুমারীগণ এই কারণেই জ্ঞানোদয়ের পর হইতে সতীর আদর্শ 
লক্ষ্য করিয়া শিবপৃজানিরতা হন এবং এই কারণেই কুমারীকালে শিবপূজা! শাস্ত্রের বিধান। 
আজকাল কুমারীগণের এই ব্রত লোকাচারে পরিণত হইক্সাছে। ইহার মর্ণ, ইহার উদ্দেশ্য, 
ইহার মহত্ব কয়জন অভিভাবক, বালিকাদিগকে সম্যক্রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করেন? 
উদ্দেস্তহীন কার্ধ্যের ফল যেমন অকিঞ্চিখকর, বর্তমান শিবপূজার ফলও সেইরূপ নামেমাত্র 
পর্যযবদিত হইতে বসিয়াছে! শিবপৃজার সঙ্গে সঙ্গে কুমারীগণ যাহাতে সতীচরিত্র 
আলোচন! ও উপলব্ধি করিতে পারেন, প্রত্যেক অভিভাবকেরই সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি 
রাখ! একাস্ত কর্তব্য । এই পুণ্যব্রত সতীত্বলাভের সোপানম্বরূপ। ইহাতে একাধারে 
পুণ্য, পবিত্রতা, দেবভক্তি ও চরিত্র লাভ হয়। 

বর্তমানকালে হিন্দুসমাজে যেরূপ বিবাহসমন্তা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষেত্র- 
বিশেষে কুমারীচরিজ্রে সতীত্ববিরোধী রেখাপাত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বিবাহ এখন 
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কেনা-বেচার নীমাস্তর। যৌতুকের মূল্য হিসাবে পাত্র নির্বাচিত হয় এবং সে নির্ববাচন- 
প্রথাও একান্ত. অভক্রোচিত হইয়া দাড়াইয়াছে। প্রধানতঃ গুণ, চরিত্র, বংশমর্ধ্যাদ! 
সম্পূর্ণবূপে উপেক্ষিত হইতেছে । আশানুরূপ অর্থ পাইলেই সকল ক্রটি সারিয়া যাঁয়। 

|২বত্ক্র্ঘ ঘিতীয়্ বিচার্ধ্য বিষয় কন্তার বপ। সভামধ্যে সন্কৃচিতা, শঙ্কিতা 
পুরকুমারীকে লইয়া গিয়া, পুষ্থানুপুত্থরূপে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব, চলনভঙ্গী, বচনচাতুরধ্য 
পরীক্ষ! কর] হয়। ভাগ্যক্রমে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে বি্রাহ সিদ্ধ হইবে; 
নচেৎ সহশ্রগুণের অধিকারিণী হইয়াও সে কুমারীর বিবাহ হুসম্পর হওয়া স্ুকঠিন। 
আবার পাত্র গিয়! বয় কন্তা দেখিয়া আসার প্রথাও বিরল নহে। কুমারী জানিল ইনি 
আমার ভাবী স্বামী; তাহার হয়ত মনে মনে পছন্দ হইল, কিন্তু অর্থের অভাবেই হউক বা 
পাত্রের অনভিমতেই হউক বিবাহ হইল না। ইহাতে কি কুমারীর পাতিব্রত্যের উপর 
আঘাত কর! হইল না? 

শিক্ষিত আমরা, ভত্র আমরা, সভ্য আমরা ঘরের একটী কুমারী কন্তা লইয়া 
সাধারণ সমক্ষে এরূপভাবে পরীক্ষা ও আলোচন! করা কি আমাদের লজ্জার বিষয় নয়? 

ইহাতে কি আমাদের লজ্জাবোধ করে না? পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত- 
অপরিচিতের সাক্ষাতে এরূপভাবে রূপ সম্বন্ধে পরীক্ষিত হওয়া বয়স্থা কুমারীর পক্ষে যে 

কি সক্কোচ, তাহা কি আমর একবার ভাবিয়া দেখিবারও অবসর পাই না? এরপ 

ব্যবহার যে আমাদের জঘন্য মনৌবৃত্তির পরিচয় দেয়, ইহা কি আমরা তাহাদের চোখে 

আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিই না? 
তৃতীয়তঃ, হয়ত কন্তা৷ পছন্দ হইল, পাক দেখাস্তনাও হইয়া! গেল, কন্তা আত্মীয় 

ক্বজনের নিকট পাত্রের গুণরূপাদির বিষয় ভূয়োভূয়ঃ শ্রবণ করিল; কুমারী মনে যনে 

তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিল; তাহার চিন্তায় তাহার ধ্যানে কিছুকাল অতিবাহিত 
হইল; হঠাৎ দেনাপাওনা লইয়া কি বিসম্বাদ হইল, বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল। এমন কি 
বিবাহসভা হইতে পাত্র উঠিয়া গেল। কুমারীর পবিত্র পাতিব্রত্য লইয়! এরূপ ধৃলাখেলা 
কৃরিতে আ্্যসম্তানের কি লজ্জা করে না? কুমারী অবস্থায় যে কোন পুরুষকে একবার 
ষনে মনে চিন্তা করিয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করিলে কুমারী যে পতিতা! হয়েন, হিন্দু হইয়া একথা 
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বিরাগরি রর বকর পানু রর পুজা গ 
আমাদের কর্তবা বিবাহ স্থির-সিদ্ধান্ত হইবার পূর্বে পা্র-সন্বন্ধীয় কোন কথা কোনরূগে 
কুমারীর কর্ণগোচর হইতে ন! দেওয়া এবং যাহাতে এই বাজার যাচাই প্রথ। উঠিয়। গিয়! 
কুমারীগণের সম্মান রক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা | 

এ ত গেল সমাজের কথা। এক্ষণে নারীগণের সতীত্বর্দপালন সন্বদ্ধে ছুই -একটী 

কথা আলোচন! করিব। স্বয়ং ভগবান্ ্ বামিরূপ ধারণ করিয়া সাধ্বী রমণীগণের সেবা 

গ্রহণ করেন, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। স্তরাং স্বামী ভগবানের স্বরূপ এ বিষয়ে সংশয় 

নাই। * স্ত্রীজীবনে স্বামিসেবাই একমাত্র মুক্তির পথ। স্ত্রীলোকের স্বামী ছাড়া ধর্ম নাই, 
স্বামিসেব! বৈ কন্দ নাই, স্বামিচিস্তা ব্যতীত ধ্যান নাই। সেই জন্তই আমাদের দেশের 
শান্্কারগণ শ্বামীর সমক্ষে দেবতা এমন কি গুরুদেবকে প্রণামও স্ত্রীজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ 

করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বামিসেবা! শুধু কর্তব্য নহে, ইহা জীবনের সারসর্বন্থ। যে 
অভাগিনী সে স্থথে বঞ্চিতা, তাহার মত হতভাগিনী আর কে আছে? সাধবী রমণীর 

কম্মিন্কালে ম্বামীর কোন কথায় প্রতিবাদ করেন না। ম্বামীর ব্যবহার স্ুখপ্রদ হউক, 
আর কষ্টকর হউক, সানন্দে তাহা সহ করেন। স্বামীর গুণাগুণ সম্বন্ধে কখনও আলোচনা 
করেন না। তাহার সর্বাঙ্গীণ মেবা ন1 করিয়া জলগ্রহণ কর! সাধবী রমণীর কর্তব্য নহে। 

কেবলমাত্র দৈহিক পবিত্রতা রক্ষ। করিলেই সতী হওয়া যায় না। কায়মনোবাক্যে একাস্ছে 
স্বামিপরায়ণ! হইতে হয়। 

একজাতীয়! সাধবী রমণী আছেন, ধাহারা জগতে স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও 

পুরুষ বলিয়া চিন্তা করেন না। আর একজাতীয়৷ রমণী আছেন, যাহারা স্বামী ভিন্ন 
অন্য সকলকেই সন্তানস্থানীয় দেখেন। সতীত্ব রক্ষা করিতে হইলে উপরোক্ত ছুইটা 

যতই প্ররু্ট পন্থা বলিয়া মনে হয়। অপর পুরুষকে এ ভাবে ভাবিতে এবং সে 

চিন্তা হৃদয়ে দৃঢ় হইলে পরপুরুষ-সন্বন্বীয় কোন চিন্তাই আর মনে স্থান পায় না! 
বা সামাঞ্জিক হিসাবে কোন হাস্যপরিহাসও চলিতে পারে না। সতীচরিত্রের উজ্জল 

আদর্শ আমরা স্থানান্তরে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি । সেই সমুদয় পুণ্যময় কাহিনী পাঠে 
সাধবী পাঠিকার! সবিশেষ ফললাভ করিতে পারিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস । 

৯৫ 



নর নারী 

সাধবীগণের চরযগতি লহমরণ। পূর্কালে তীহারা সাননে তীর পহিত 
চিতারোহণ করিতেন | সে কি মহিমময় দশ | সুস্থ দেহে, প্রফুল্প অন্তঃকরণে। বধৃহেশে ' 
সঙ্ফিতা হইয়া, জলস্ত অমনিশিখাকে তুচ্ছ করিয়া, হাসিমূখে গ্বায়ীর পদযুগিল বক্ষে ধারণ- 
পূর্বক অগ্রিকুণ্ডে ক্বদেহ উৎসর্গ করা আর্ধ্যনারীর কি' অপূর্ব কীন্ভিই ছিল! এ পুণ্যময় 
অনুষ্ঠান, এ পবিত্র দৃশ্ত, এ চির-উজ্দ্র্ল সতীত্বের দৃষ্টাস্ত স্মরণ করিলেই আত্মা পবিত্র 
হয়। কিন্ত কালে যখন সে অস্তিম-ব্রত মাত্র লৌকিক প্রথায় পরিণত হইল, অনিচ্ছা- 
ঈব্েও অভিভাবকেরা যখন লোকনিন্াভয়ে বলপুর্ব্বক নারীদেহ দণ্ধ করিতে লাগিল, 
তখনই রাজশক্তি সে প্রথা উচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইল । তদবধি মৃত-স্বামীর সহিত 
চিতারোহণ বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্ত সহমরণ উঠিয়া যায় নাই। বহু নতী এখনও স্বামীর 
মৃত্যুর পর অবলীলাক্রমে পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে মিলিত হইবার জন্য 
চুষি যাইভেছেন এরূপ .দৃষটস্তও বিরল নহে । আবার বৈধব্যের পর সাধবী রমণীর যে 
ভাবে জীবন-যাপন করেন, তাহা মৃত্যু ছাড়া আর কি? অশন-বসন, বিলাস-বিভ্রম, 
লালসা-কামনা, ভোগ-বাসনা, দৈহিক ও মানসিক স্থখের পূর্ণ ত্যাগই কার্যত; মৃত্যু। 
জীবিতের ঘা! কিছু শক্তি থাকে, সে শক্তিও তাহারা স্বামীর সস্তানের, পঠি-স্নব্র্গের সেবায় 

নিতান্ত ।নফ্কামভাবে নিয়োগ করিয়! থাকেন। ব্রত-উপবাসাদিতে দেহ শুদ্ধ কারয়া ব্বামি- 

চিন্তায় অতিবাহিত করেন। আকাঙ্ষাময় সংসারে বাস করিয়। এ পবিত্র স্ধ্যাস-ব্রত 
পালন করা বোধ হয় সহমরণ অপেক্ষা আরও কঠিন, আরও ঙ্লাঘ্য, আরও পুজার্থ। সাধী 
বিধবার পুণ্যময়ী-সন্যাসিনী মৃতি দেখিয়া! কোন্ সহদয় ব্যক্তির হৃদয় না ভক্তিবিগলিত হয়? 
ছিচ্দুজাতির এ অগ্গৌরবের দিনে ষদ্ধি কোন গৌরব থাকে, তবে তাহা 
তাহাদের সাধবী-ন্ত্রী ও ব্রত-্পরায়ণ! আত্মত্যাশিনী বিষবা। ৃ 
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“প্রাণ দিবার শক্তি তাহাদের ছিল। লজ্জায় হোক্। ধর্মোৎসাহে 

হোক, গ্রাণ তাহারা দিয়াছিলেন। বাংলার সেই গ্রাণবিসর্জনপরায়ণা 
পিতামহীকে আজ আমর] প্রণাম করি। তুমি যেমন দিবাবসানে 
সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশবে পতির পালস্কে আরোহণ করিতে, 

দবাম্পত্যলীলার অবসান দিনে সংসারের কার্যযক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া 
তুমি তেমনই সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গল-সিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় 
আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র 
করিয়াছ। চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার স্তায় আনন্দময়, কল্যাণময় করিয়াছ।” 



ৃ সতী 
সতীত্বের পূর্ণ প্রতিমৃত্তি “সতী ব্রন্মার মানসপুত্র প্রজাপতি দক্ষের কণিষ্ঠা কন্া। 

শৈশব হইতে কঠোর সংযম-সাধন! করিয়া তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরপে লাভ 
করেন। পাগল ভোলা শ্শানে-মশানে পাগলবং ভ্রমণ করেন, ছাই-ভম্ম দেহে লেপন 
করিয়া আপনার ধ্যানে সদাই বিভোর থাকেন। রাজার নন্দিনী সতী তীহারই মত 
পাগলিনী সাজিয়া সেই পাগল ভোলার সেবা করিয়া ধন্য হন। জগতের এই্বধ্য উভয়ের 
নিকট সমানই তুচ্ছ। 

এক সময়ে দেবতাদের এক যজ্ঞ হয়, তাহাতে সমস্ত দেবতাই উপস্থিত ছিলেন। 
বড় বড় দেবতার মধ্যে অনেকেই দক্ষের জামাতা । দক্ষ যজস্থলে উপস্থিত হইবামাত্রই 
সকলে তাহাকে প্রণাম করিলেন। করিলেন ন1 কেবল পিতা ব্রদ্ধা, ভগবান্ বিষ্টু এবং 
পরমযোগী মহাদেব। সম্মান পাইবার আশায় দক্ষ মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি 

কেবলমাত্র দক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অন্য দেবতার মত-জামাতার মত কোনরর 
সম্মান দেখাইলেন না। যিনি আত্মচিন্তায়--ভগবদ্ধযানে বিভোর, তাহার কি কোন 

লৌকিক ব্যবহারের জ্ঞান থাকে? দক্ষ মহাদেবের মহত্ব না বুঝিয়া নিজেকে অপমানিত 
মনে করিয়! মহাদেবের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এইকপ ব্যবহারের জন্ত তাহাকে অজন্ন 
গালি দিলেন। আশ্ততোষের কোন দিকেই ভ্রক্ষেপ নাই। দক্ষের এই তিরঙ্কারে তিনি 

বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। 

দক্ষ এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে কতসঙ্থল্প হইলেন। তিনি স্বয়ং এক যজ্জ 
আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সমস্ত দেবতাদের তিনি নিমন্ত্রর করিলেন। কেবলমাত্র 

করিলেন না তাহার অপমানকারী কনিষ্ঠ জামাত! দেবাদিদেব মহাদেবকে | মনে 

ভাবিলেন, ইহাতে মহাদেবকে বিলক্ষণ অপমান করা হইল। দৃক্ষ প্রকৃতই অন্ধ তাই 
তিনি না বুবিয়া নিজের বিপদ্ নিজেই ডাকিয়া আনিলেন। 

দক্ষষজ্ঞে একে একে সমস্ত দেবতাই আসিলেন; দক্ষের অন্তান্ত কন্যার! সকলেই 

৯৯ 



ভারতের নারী 

আসিলেন। বাকী রহিলেন কেবল সতী। সতী নি হয়নাই, কেন না ভিনি 

' মহাদেবের পত্থী। ূ 

নিমন্ত্রণের ভার পড়িয়াছিল চিন রন তিনি লকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া 
শেষে কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। সতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, “তোমার পিতা 

যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কেবল তোমাদেরই হইবে না” 

নারদ চলিয়া গেলেন। 
সতী মহাসমস্তায় পড়িলেন। একদিকে জন্মদাতা-পিতা, অন্দিকে স্কাহার 

একমাত্র আরাধ্য-দেবতা ম্বামী। সতী শ্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন কোন কন্মই করেন না। 

তিনি স্থির জানেন “শিব' তীহার হ্বামী, আশুতোষ কখনই তাহার পিতার এই অপমান 

গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু তাহার পিতা শিবনিন্দা করিয়া আপনার সর্বনাশ টানিয়া 

আনিতেছেন। এক্ষণে তিনি যদি তাহাকে বুঝাইয়! শিবের প্রতি বিদ্বেষভাব ত্যাগ করাইতে 
পারেন, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই কন্তার উপযুক্ত কাধ্য করা হইবে। এই ভাবিয়া তিনি এই 

অপমান সত্বেও পিতৃগৃহে যাইবার জন্ত স্বামীর আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

অন্যান্ত ভগিনীর1 আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি একাস্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন ও করযোড়ে 

ভোঁলানাথের সম্মুখে গিয় ধ্াড়াইয়! রহিলেন। প্রেমের সাগর ভোলানাথ সতীর মনোবাসনা 

বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে নিবারণ করিলেন না। নন্দী মাতাকে লইয়া! দক্ষালয়ে চলিলেন। 

মহাদেব সতীর ভাবী অবস্থা বুঝিতে পারিয়। স্থির-ধীর-গম্ভীর হইয়! রহিলেন। 
সতীর মাতা সতীকে পাইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। সতীও অনেকদিন 

পরে মাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। সতীর স্বন্তান্ত ভগিনীদের বড় বড় দেবতাদের 

সহিত বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের বেশ-ভূষার সীমা নাই। সতীকে নিরাভরণ। 

দেখিয়। সকলে দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন--“সতীর মত হতভাগিনী আর 

কেহ নাই, এক ভিথারীর হাতে পড়িয়া সতীর কোন সাধই মিটিল ন1।” কিন্তু তাহার! 

জানিতেন না যে, জগতের সমস্ত ধধ্য সেই সতীর ও তাহার ভিখারী স্থামীরই হৃ্ট। 

হাহারা৷ সকলকে এয দেন, তাহাদের এবধ্যে স্পৃহা হইবে কেন? 
সতী যঙ্জসভা দেখিতে চলিলেন।. পিতাকে প্রণাম করিয়া তিনি তাহার সম্মুখে 
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বড়াই! রহিলেন।' দক্ষ সতীকে' দেখিবামাজ ক্রোধে জলিয়া, উঠিলেন ও মহাদেবের 
উদ্দেস্তে যথেষ্ট কটুক্তি করিলেন। বিনা নিমন্ত্রণে আসায় সতীকেও বিলক্ষণ আপমানিত, 
হইতে হইল। প্চ্ভার এই ছুর্কদ্ধি দেখিয়া সতী পিতাকে যথেষ্ট বুঝাইলেন। বলিলেন 
“আমার স্বামী আপনার কোন অনিষ্টই করেন নাই। বিন] নিমন্ত্রণে আসিয়াছি আষি, 
আপনি আমাকেই তিরস্কার করুন। স্বামী স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা, আমার সম্মুখে 
আঁপনি তাহার নিন্দা করিবেন ন1।” সতীর কথায় দক্ষ আরও অধিক রাগাধিত হইলেন 
এবং শিবকে আরও অধিক দুর্বাক্য বলিতে লাঁগিলেন। সতী অস্থির হইলেন । তখনও 
দক্ষ অজশ্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সতী কম্পিতা হইলেন। স্বামিনিন্দা আর সহ 
করিতে পারিলেন না, ভোলানাথের অভয়পদ ভাবিতে ভাবিতে সতী নিজের সতীত্ব- 
মহিমায় যোগাগি স্থট্টি করিয়া সমস্ত দেবতা, সমস্ত খধিগণের সাক্ষাতে সেই অগ্নিতে দেহ- 
ত্যাগ করিলেন। দক্ষ স্তভিত ও বিন্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন | সতীত্বের বিজয় ডঙ্কা 
বাজিম্ব৷ উঠিল। দেবতারা পুপ্বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 

নন্দী নিকটেই ছিলেন। মায়ের দেহত্যাগে আর স্থির থাকিতে ন] পারিয়া তিনি 
উন্মত্বের মত কৈলাসে ছুটিয়া গিয়া মহাদেবের নিকট সব বলিলেন। সর্ধবজ্জ মহাদেবের 
কিছুই অগোচর ছিল না। সতী-শোকে তিনি অধীর হইলেন। উল্মত্বের মত “হা সতি! 
হা সতি!” বলিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সমস্ত পৃথিবী কাপিয়! উঠিল, দেবতারা 
প্রমা্ঘ গণিলেন। মহাদেব মন্তকের একগাছি জট! ছি'ড়িয়! মাটিতে আঘাত করিলেন । 
সহসা সংহারমূত্তি বীরভদ্রের সৃষ্টি হইল। বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের দিকে ছুটিলেন, 
অন্চরেরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। মৃহূর্তে যজ্জসভা লণ্ডভণ্ড হইল) বীরভদ্্র দক্ষের মুড 
ছিড়িয়া ফেলিয়া যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিলেন ; ভয়ে যে যেদিকে পারিল পলাইল। অনেকের 
দুর্দশার সীমা থাকিল না । শিবহীন যজ্ঞ এইরূপে শেষ হইল । 

মহাদেব উদ্নাদের মত যক্ঞস্থলে আপিয়া দেখিবেন-তীহারই অপমান সহ করিতে 
না' পারিয় সতী দেহত্যাগ করিয়া ছিন্ন লতার ন্তাঁয় ভৃূতলে পড়িয়া আছেন। তিনি 
সেই শবদেহ স্বন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং উন্নাদের মত শ্শানে-মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন, জগতের কোন চিন্তাই আর তাহাতে স্থান পাইল ন1। 
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পার্বতী 
মহাদেব সতীর শব স্বদ্ধে লইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সংহারকর্তা 

সংহারকার্ধ্য তৃলিয়া, জগতের চিস্তা তুলিয়া, আজ সতী-শোকে উন্নাদ। দেবতারা বড় 

চিন্তিত হইলেন; সকলে মিলিয়া ভগবান্ বিষুর নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। 
বিষু দেখিলেন সতীর শব, মহাদেবের নিকট হইতে পৃথক করিতে না! পারিলে, আর 
কোনও উপায় নাই। স্থতরাং অলক্ষ্যে সথদর্শনচক্রঘারা সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়। 
ফেলিলেন। ৫২ অংশে বিভক্ত হইয়! দেহখানি ভারতের ৫২ স্থানে পড়িল। প্রত্যেক 

স্থান মহাগীঠস্থানে পরিণত হইল। সতী-মহিমার পবিত্র কীর্তি সেই সকল পীঠস্থান আজ 

পর্য্যস্তও সকলেরই নিকট পৃজিত হইয়া আসিতেছে । . 
মহাদেব যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সতীর দেহ আর তাহার স্বন্ধের উপর 

নাই, তখন তিনি আরও অধীর হইলেন, তাহার আরও অধিক বৈরাগ্যভাব আসিল। 
শাশানে-মশানে আর ভ্রমণ না করিয়া তিনি হিমালয়ের এক নিভৃত প্রদেশে 

মহাঁতিপন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি সর্বসিদ্ধিযুক্ত; কে জানে আজ তাহার কিসের 

কামনা! বুঝি পুনরায় সতীলাভের জন্যই এই তপন্তা ! 
পর্ধতরাজ হিমালয় ও তাহার সাধবী-সত্রী মেনকার অনেকগুলি সম্তান। মৈনাক 

তাহাদের জোষ্ঠ সম্ভান। তিনি ইন্দ্রের ভয়ে সমূদ্রগর্তে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজদম্পতী 

বহুকাল হইতেই ভগবতীকে কন্যারপে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। স্থতরাং 
তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্ত ও প্রেমের সাগর ভোলানাথের প্রেম অঙ্গন 

রাখিবার জন্যই সতী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন । 
শুভদিনে শুভক্ষণে বছদিনের আরাধ্যধন ভোলানাথের তপন্তার ফল 'সতী" ভূমিষ্ঠ 

হইলেন আকাশ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষঠি করিলেন। তিনি শশিকলার যত দিন দিন 
বাড়িতে লাগিলেন। সতীর সৌন্দরধ্য শরীরে আর ধরে না, তাহার মুখের তুলনা! নাই, 
তাহার চরণের তুলনা নাই, তাহার গতির তুলনা নাই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দরধ্যরাঞ্জি যেন 
একত্র সগিবিষ্ট হইয়াছে । সতীর চরণভঙ্গে স্থলপন্ন ফুটিয়া উঠিত, নৃপুরনিকণে কলহংস 
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লজ্জা পাইত। আদর করিয়া! কেহ তীহাকে ভাকিত পার্কতী, কেহ ডাকিত গৌরী, কেহ 
ডাকিত উমা। সথীদের সঙ্গে পুতুলখেলায় পার্বতীর কতই আনন্দ। মাটির শিবই 
তাহার পৃতুল। কখনও সেই মাটির শিব লইয়া তিনি খেলা করিতেন, কখনও তাহার 
পূজা করিতেন, কখনও তাহার বিবাহ দিতেন। এই পুতুলখেলায় তিনি সব তুলিয়া 
যাইতেন। 

ক্রমে ক্রমে পার্বতী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। সৌন্দর্ধ্য যেন উচ্ছলিত 
হইয়া উঠিল।* পূর্বরজন্মের বিষ্তা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিক আগ্রহের 
সহিত পার্বতী মাটির শিব পূজা করিতে লাগিলেন। কন্যার এইরূপ গুণ ও শিবপুজায় 
এই আসক্তি দেখিয়া মহাদদেবকে যোগ্যপাত্র মনে করিয়া হিমালয় তাহাকেই কন্তা 
সম্প্রদ্ান করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু পাছে তিনি অস্বীকার করেন, এজন্য মহাদেবের 

কোন অঙ্গুমতি চাহিতে তাঁহার লাহস হইল না। | 

একদিন নারদ আসিয়া বলিয়। গেলেন যে, মহাদেবের সহিতই তীহার পার্ধতীর 

বিবাহ নিশ্চিত। হিমালয় কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। সবীদ্দের সহিত পার্বতী তপপ্ঠা- 
নিরত মহাদেবের নিকট যাইয়া তাহার পুজা করিতেন। মেনকা প্রথম প্রথম বারণ 
করিতেন; কিন্তু নারদের মুখে এই কথ শুনিয়া অবধি তিনি ও হিমালয় স্বতঃপ্রবৃত্ 

হইয়া পার্কবতীকে শিবপূজার জন্য পাঠাইয়া দিতেন; উদ্দেস্ঠয পার্বতীকে দেখিয়া যদি 
মহাদেব স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব করেন। যাহা হউক, পার্বতী এখন হইতে প্রত্যহ 
সখীদের সঙ্গে শিবপৃজা করিতে যাইতেন। এখন আর মাঁটির পুতুল নহে, শ্বয়ং শিবই 
তাহার উপাস্যদেবতা । 

এদিকে দেবতাগণ তারকাস্থরের উৎপাতে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সকলেই 
নিজের নিজের অধিকার হইতে বঞ্চিত হুইয়া বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইতে ল্াগিলেন। 
ব্রহ্মার বরে তারকাস্থুর অজেয়, কেহ তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলেন না। একদিন 

দেবতাগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের ছুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। ক্রক্ষা 

কহিলেন, “একমাত্র শিবের পুত্রই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে, অন্যথা কোন উপাক্ক 
নাই। কিন্ত শিব এখন মহাধ্যানে নিমগ্ন) যদ্দি গিরিরাজ কন্া! পার্ধতীর সহিত তাহার 
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ভারতের নারী 

বিবাহ হম, তাহ! হইলে ইহার প্রতিকার সম্ভব ।” দেবতার! সকলে মিলিয়া মদনকে 

হিমালয়ে পাঠাইলেন- আশা! মুদনই শিবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া কার্ধা উদ্ধার 'করিবেন। 

একদিন পার্বতী যথারীতি শিবপৃজায় আগমন করিয়াছেন। মদনও অবসর বুবিয় 

উপস্থিত হইয়াছে, সঙ্গে বসস্তও আনিয়াছে। বসন্তের আগমনে হিমালয় নূতন শ্রীধারণ 
করিল) মোহ্নবেশে মদন উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় রহিলেন। পার্ধতী মহাদেবের 

চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পল্মবীজের মালা তাহার হস্তে দিতেছেন, ভক্তবৎসল মহাদেবও তাহা 

গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, এমন সময় মদন ফুলধন্ুতে সন্মোহন নামক 

শর যোজনা করিলেন। মহাযোগী কণিক বিচলিত হইয়া! পার্ববতীর মুখের দিকে একবার 

চাহিলেন, পরে আত্মদমন করিয়া নিজের চিত্ত বিকৃতির কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া 
দেখেন সম্মুখে মদন । অমনি তৃতীয় নেত্র ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া উঠিল, অগ্নিজালা সবেগে 

চুটিল, মূহ্র্তে মদন ভন্মীভূত হইল। দেবতারা! আকাশে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। 

মহাদেব অবিলঘে নেস্থা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, পার্বতী সথুমনে গৃহে ফিরিলেন। 

পার্বতী এখন বুঝিলেন, রূপে শুদ্ধ প্রেম সম্ভবে না। বিনা সংযমে, বিনা সাধনায়, 

বিনা তপস্থাক়্ প্রেম লাভ হয় না। স্থৃতরাং পরা-প্রেমু লাভের নিমিত্ত তিনি মহাতপন্তায় 

আত্মনিয়োগ করিলেন। বদনভূষণ ত্যাগ করিয়৷ তিনি বন্ধল ও চীরবাস ধারণ করিলেন। 

অনাহার, অনিদ্রা ও সর্ববিধ কঠোরতা সহ করিতে লাগিলেন। শীতকালে আক 

শীতল জলে দড়াইয়া, দারুণ গ্রীন্মে চারিপার্থে ভীষণ অগ্নি জালাইয়া, যোগিনী যোগ 

করিতে লাগিলেন । মুখে শুধু শিবনাম, হৃদয়ে শুধু অভীষ্ট-দেবতা হয়দেবতার অভয়পদ- 

চিন্তা । এইরূপে বহুকাল গত হইল; হিমালয় তাহার সোনার পার্বতীর এই অবস্থা 

দেখিষ! গ্রমাদ গণিলেন। | 

মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তবৎসল ভোলানাথ এইরূপ তপন্তায় 

ভক্তের নিকট ন! আসিয়া! থাকিতে পারিলেন না। একদিন তিনি ছদ্মবেশে পার্বতী 

নিকট আসিয়া দেখা দিলেন। বথাপ্রসঙ্গে শিবকে পাইবার জঙ্য পার্বতী তপন্তা 

করিতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি পার্বতীর ভক্তি পরীক্ষার জন্ত কৃত্রিম বিজ্রপের সহিত 

শিবের যথেষ্ট নিন্দা! করিলেন এবং "শিব সমস্ত দেবতার মধ্যে নিকৃষ্ট, তাহার সহিত বিবাহ 
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হইলে যথেষ্ট ছুঃখভোগ করিতে হইবে, অথ দেবতার সহিত বিবাহ হইলে বিলক্ষণ সুখ- 
ভোগের সম্ভাবনা” ইত্যাদি বলয়! পার্বতীকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পার্বতী এই 
শিবনিন্দা সহ করিতে না! পারিয়া ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়! তাহাকে শাপ প্রদানে উদ্ভত 
হইলেন। মুহূর্তে ছন্পবেশ অন্তহিত হইল। তাহার উপাস্যদেব্তা, তাহার হৃদয়দেবতা, 

সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শিব পার্বতীকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন । 
পার্ধবতীর তপস্তা সিদ্ধ হইল । 

হিমালয় ও মেনকা এই সংবাদে যারপরনাই আহলাদিত হইলেন এবং সত্বরই 
বিবাহের আয়োজন করিলেন। হিমালয় স্বয়ং কন্তা-সম্প্রদান করিলেন । দেবতারা 

মহানন্দে বিবাহোৎসবে যোগদান করিলেন। ভোলানাথ তাহার হারানে! সতী ফিরিয়া 

পাইলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় শিবের অনুগ্রহে মদনও পুনরায় জীবন পাইলেন । 

সাবিত্রী 

অতি পূর্বকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজ! ছিলেন। রাজার কোন 
সক্কানাদি হয় না; অবশেষে সাবিত্রীদেবীর উপাসন! করিয়া তিনি এক কন্তা লাভ 

ফরিলেন এবং তাহার নাম রাখিলেন 'দাবিভ্রী।' দেবতার বরে জন্মগ্রহণ করিয়। 
'সাবিত্রী' দেবতার স্তায় রূপ প্রাপ্ত হইলেন । ক্রমে ক্রমে সাবিত্রী যৌবনসীমায় পদার্পণ 
ফরিলেন। রূপের প্রভায় দিগস্ত আলোকিত হইল। কন্তাকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া 
অশ্বপতি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সাবিত্রীর উপযুক্ত পতি মিলিল 
না। অবশেষে নিরুপায় হইস্া অশ্বপতি কন্যাকে স্বয়ং পতির অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ 

করিলেন। পিতার আদেশে সাবিত্রী পতি-অন্বেষণে স্বয়ং বহির্গত হইলেন । 

বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া সাবিত্রী অবশেষে এক তপোবনে আসিয়া উপনীত 
হইলেন। শাবঘদেশের অন্ধ রাজ] ছ্যুমসেন বৃদ্ধবয়সে জরাগ্রন্ত ও দৃষ্টিশক্তিহীন 
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হইলে তিনি শক্রগণ কর্তৃক শ্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়! পত্থী স্থবর্চা ও পুত্র সত্যবান্কে 
লইয়! তপোবনে বাস করিতেছিলেন। শুভ মুহূর্তে সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের সাক্ষাৎ 
হইল। সাবিত্রী সেই মূহূর্তে তাহাকে মনে মনে স্বামিরপে বরণ করিলেন। সিদ্ধমনোরথ 
হইয়। সাবিত্রী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। 

একদিন মহর্ষি নারদ অশ্বপতির সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় 

সাবিত্রী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন ও “তপোবনবাসী সত্যবান্ তাহার স্বামী” এই 
কথা পিতাকে বলিলেন। নারদ এ বিবাহে অসম্মতি জানাইয়া কহিলেন-__“সত্যবান্ 
অল্লাযুঃ, অগ্য হইতে এক বংসর পূর্ণ হইলে তাহার মৃত্যু হইবে।” অশ্বপতি সাবিত্রীকে 

অন্ত কোন পাত্র মনোনীত করিতে বলিলেন। সাবিত্রী কহিলেন__“আমি মনে মনে 
সত্যবান্কেই স্বামিরপে বরণ করিয়াছি, পুনরায় অপরকে কিরূপে বিবাহ করিব? সত্যবান্ 

অল্লায়ুঃ হইলেও তিনি আমার স্বামী ।” কন্তার দুঢ় প্রতিজ্ঞা! দেখিয়! অশ্বপতি বাধ্য হইয়া 
তপোবনে ছ্যমংসেনের নিকট গমন করিলেন, এবং শুভক্ষণে সাবিত্রীকে সত্যবানের 

হস্তে সম্প্রদান করিলেন । সাবিত্রী শ্বশুর ও শ্বশ্রমাতার সহিত তপোবনেই রহিলেন । 

নারদের বাক্য সাবিত্রীর মনে সর্বক্ষণ জাগরক রহিল। তিনি সর্বক্ষণই সেই 
দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । নির্দিষ্ট দিনের তিন দিন পূর্বে তিনি শ্বামীর মঙ্গল- 

কামনায় ত্রিরাত্রব্রত আরম্ভ করিলেন। অবশেষে সেই ভীষণ দিন উপস্থিত হইল । 
সত্যবান্ যথারীতি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্য বনে চলিলেন। সাবিত্রী সঙ্গে যাইতে 

চাহিলেন, সত্যবান্ অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। 
অগত্যা সত্যবান্ তাহাকে সঙ্গে লইলেন। সাধবী শ্বামীকে যেন গণ্ডীর মধ্যে বেষ্টন করিয়া 

চলিলেন। 

কাঠ কাটিতে কা্টিতে সত্যবানের অত্যন্ত শিরঃগীড়। উপস্থিত হইল । তিনি 

অত্যন্ত অস্থির হইয়া! সাবিত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা! করিয়া শয়ন করিলেন। সত্যবানের 
চেতনা লোপ পাইল। ভীষণ বাত্রি উপস্থিত হইল। বনের অন্ধকার, রাজ্ির অন্ধকারকে 

যেন আরও ভীষণ করিয়া তুলিল। সেই দুর্ভেছ্চ অন্ধকারের মধ্যে এক দেবজ্যোতিঃ 
বিকশিত হইয়া উঠিল। সাবিত্রী চাহিয়া দেখেন-_ হস্তে দণ্ড, মন্তকে কিরীট, অঙ্গে 

১০৬. 



সাবিত 

জ্যোতিপুধধ-_এক বিরাট মৃষ্ঠি! সাবিত্রী প্রণাম করিলেন। ' দেবতা কহিলেন 
“মা সাবিত্রী, আমি ধর্মরাজ যম, তোমার স্বামীর পরমাযুঃ শেষ হইয়াছে । আমার 
অনুচরেরা তোমার সতীত্বতেজে অগ্রসর হইতে পারিল না, আফি হ্বয়ং আনিয়াছি; 
তোমার স্বামীকে ত্যাগ করিয়া তুমি গৃহে গমন কর। মর্ত্যবাসী সকল জীবের অনুষ্টে 
মৃত্যু ঘটিয়৷ থাকে, আমি আশ! করি তুমি এজন্য ছুঃখ করিবে না।” যমরাজের অনুরোধে 
সাবিত্রী সত্যবানের শবদেহ ত্যাগ করিয়া কিছুদুরে সরিয়া গেলেন। মৃত্যুরাজ সত্যবানের 

দেহ হইতে অনুষ্প্রমাণ এক পুরুষমৃত্তি বাহির করিয়! তাহা লইয়! চলিতে আরম্ভ করিলেন। 
সাবিত্রীও তাহার অনুসরণ 'করিলেন। ধর্মরাজ . সাবিত্রীকে তাহার অনুসরণ করিতে 

নিষেধ করিলেন । সাবিত্রী যমের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবলই তাহার পিছু পিছু 
ছুটিতে লাগিলেন এবং --“পিতঃ, আপনি বলিলেন মৃত্যুই বিধির বিধান, আবার 

সেই বিধির বিধানেই সতীর আত্মা পতির আত্মার সহিত চির অবিচ্ছিন্ন হুতরাং নারী 
্বামীর অনুসরণ করিতে বাধ্য। অতএব আপনি আমাকে নিবারণ করিতেছেন কেন ?” 

ধর্শরাজ সন্ষ্ট হইয়া বলিলেন, “আমি তোমার ধর্শজ্ঞানে পরম সম্তোষলাভ করিয়াছি। 
স্বামীর পুনজ্জীবন ব্যতীত অন্ত কোন বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী কহিলেন--“আমার 

অন্ধ শ্বশুর চক্ষুলাভ করুন।” যমরাজ কহিলেন-_“তথাত্ত।” আবার কিছুদূর গিয়া যম 
পশ্চাৎ ফিরিয়া সাবিত্রীকে উন্মাদিনীর স্ায় আসিতে দেখিয়া বলিলেন--“বংসে ! তোমার 

স্বামীর আযুং শেষ হইয়াছে, তুমি গ্ুহে গমন কর; তোমার উপর আমি বড় সন্ত 
হইয়াছি, পতি ভিন্ন অন্ত বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী বর প্রার্থনা! করিলেন-_“আমার 
শশুর হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাঙ্থ হউন।” যম উত্তর করিলেন-_তথাস্ত” ৷ সাবিত্রী পুনরায় 
চলিতে লাগিলেন। যম কহিলেন--“অনর্থক কেন আসিতেছ? গৃহে যাঁও।” সাবিত্রী 
বলিলেন-_“আমি গৃহে ফিরিতে অসমর্থ; কি এক অলক্ষ্য শক্তি যেন আমাকে স্বামীর 
পশ্চাতে টানিয়া লইয়! যাইতেছে । যেখানে স্বামী থাকিবে সেইখানেই স্ত্রী থাকিবে। 

আমার আত্মা ত পূর্বেই গিয়াছে, এখন দেহ যাইতেছে ।” আবার যমরাজ বলিলেন-_ 
“স্বামীর জীবন ভিন্ন অন্ত কোন বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী বলিলেন--“আমার পিতার 

পুত্র হউক |” যমরাজ “তথাস্ত” বলিয়! চলিতে লাগিলেন। সাবিত্রীকে আবার পশ্চাতে 
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ভারতের নারী 

'সিতে দেখিয়া যরাজ বলিলেন-_“মা, তুমি বড় অযোধের স্তায় কাজ করিতেছ। স্থামী 
পাঁপাচরণ করিয়া নরকে যাইলে স্ত্রীও কি সেখানে যাইতে হইবে ?” সাবিত্রী বলিলেন-_ 
পর্দরাজ, স্বামী, জীবিতই হউন, আর মৃতই হউন, স্ত্রীলোক স্বামীর পূজা করিবেই। 
স্্রীর সহিত শ্বামীর ইহকাল পরকালের সম্পর্ক । স্ত্রী স্বামীর ধর্মের সহায়, কর্মের সঙ্গিনী। 
অতএব স্বামীর পাপে স্ত্রী নরকে যাইতেও প্রস্তত, পৃথক্ভাবে স্বর্গে যাইতেও প্রস্তত নয়।” 
ধর্ঘরা্জ বলিলেন, “তোমার ধর্শজ্ঞানে আমি অতীব সন্ভ্ট হইয়াছি। কিন্তু কি করিব 
আমুঃ শেষ হইলে কেহ তাহাকে বাচাইতে পারে না। অতএব তুমি ম্বামীর জীবন ভিন 

অন্ত সব বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী বলিলেন-__“পিতঃ, যখন এত অনুগ্রহ করিলেন 

তখন সত্যবানের পুত্র রাজা হইবে এই বর দিন।” যমরাঁজ সাবিত্রীর কথায় এত তায় 
হইয়াছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন “তণাস্ত” | সাবিত্রী আশ্বত্ত হইলেন; বুঝিলেন 

স্বামীর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন । তিনি পুনরায় যমরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে 

লাগিলেন। যম এইবার বিরক্ত হইয়া কহিলেন-_-«“তোমার প্রার্থিত সকল বরই দান 
করিয়াছি, আর কি তোমার প্রার্থনা করিবার আছে? তোমার স্বামীর জীবনকাল শেষ 

হইয়াছে এক্ষণে আর কোন উপায় নাই, তুমি গৃহে গমন্র কর।” সাবিত্রী কহিলেন__ 
ধ্ধর্দরাজ এইমাত্র আপনি বলিলেন যে, সতাবানের পুত্র রাজা হইবে; তিনি ত মৃত; 
তবে ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? আপনার বাক্য কি অন্তথা হইবে?” ধর্দরাজ 
চিন্তিত হইলেন, বুঝিলেন বালিকার নিকট পরাস্ত হইয়াছেন । সম্তষ্টচিত্তে ধর্দরাজ 
সত্যবান্কে পুনজ্জীবিত করিলেন,। অকপট অব্যভিচারী পতিভক্তির নিকট সাক্ষাৎ মৃত্যু- 

দেবতাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। সাবিত্রী সত্যবান্কে লইয়া হষ্টচিত্ে ফিরিয়া 
'আদিলেন। সত্যবান্ যেন নিদ্রা হইতে উঠিলেন, তিনি এ পর্যন্ত কোন সংবাদ জানেন 
না। রাত্রি হইয়াছে, অথচ সাবিত্রী তাহার নিদ্রাভঙ্গ করেন নাই বলিয়! অনুযোগ করিতে 
লাগিলেন। পরে সাবিত্রীর মুখে তাহার মহানিদ্রার কথ! ও তীহার চেষ্টায় পুনজ্জীবন লাভ 
করিয়াছেন শুনিয়া ধর্য হইলেন । 

| সত্যবাদ্ ও লাবিত্রীকে বেশ বপন না করিয়া অন্ধ রাজা ও তীহার পন্থী বড়ই 
শোকাকুল হইলেন । সহস! অন্ধের নয়ন দর্শনক্ষম হইল; উভয়ে আশ্চধ্যা্িত হইলেন । 
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সত্যবান্ ও সাবিত্রী হর্যোংফুক্পচিত্ে কুটারে আগমন করিলেন। তাহাদের নিকট সমগ্ধ 
শ্রবণ করিয়া অন্ধরাজ! ও রাণী সাধবী সতী সাবিত্রীকে সহম্র আশীর্বাদ করিলেন, অপুভ্রক 

পিতার শতপুত্র হইল। সাবিত্রী পুত্রের জননী হইয়া রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। 

সাধ্বী-স্ত্ী স্বামীর জন্য যমের নিকটে যাইতেও ভীত হন না। 

অননুয়। 

ভারত-রমণীর সতীত্বের অন্যতম উজ্জল আদর্শ__খধিপত্বী অননুয়া । ইনি ব্রহ্ষার 

মানস-পুক্র মহর্ষি অত্রির সহধশ্বিণী। তৎকালে ইহার সতীত্বমহিম! বিশ্ববিশ্রুত ছিল। 
কেবলমাত্র পাতিত্রত্য দ্বারাই ইনি অসাধারণ ক্ষমতা অঞ্জন করিয়াছিলেন । 

একদিন ক্রহ্ধা, বিষ্ত ও মহেশ্বর ইহার সতীত্ব পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণবেশে মহ্ধি 
অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে মহবি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না) 
কাধ্যবশত: স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। অগত্যা অনন্ুয়াকেই অতিথি সংকারের ভার 

গ্রহণ করিতে হইল। তিনি যথাবিধি পা-অর্ধ্যাদি প্রাথমিক আতিথ্য প্রদানপূর্ববক 

ক্ষুধার্ত অতিথিগণের জন্য যথাশক্তি অন্নব্যপ্রনাদি প্রস্তুত করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণগণকে 

আহারার্থ আহ্বান করিলেন। থাইতে বসিয়৷ ব্রাক্ষণগণ বলিলেন “আমরা প্রত্যেকে 
এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে বস্তরাচ্ছাদিত কোন ব্যক্তি পরিবেশন করিলে আমরা সে 
অন স্পর্শ করিব না। অতিথিগণের এই কথায় সাধবী অনসথুয়া মহা সমস্কায় পড়িলেন। 
ক্ষুধার্ত অতিথি ভোজনের আসনে বসিয়া--স্বামী কখন আসিবেন তাহার কোন ঠিক নাই; 
তিনিই বা কেমন করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণের সম্ুখে বস্তরাচ্ছাদিত না হইয়া পরিবেশন 
করিবেন? অভুক্ত অতিথি বসিয়া! থাকিলে বা উঠিয়৷ চলিয়া গেলে আশ্রম-ন্মের হানি 
হয়, অথচ পরিবেশন করিতে সতীত্-ধর্ম ব্যাহত হয়। এখন সতী উভয় সঙ্কটে পড়িয়! 
সহ্ঘটহারী মধুস্দনকে ম্মরণ করিয়া মন্ত্পুত জল অতিথিগণের মন্তকে ছিটাইয়্! দিলেন। 
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সতীত্ব মহিমায় তংক্ষণাৎ অতিথিগণ সষ্ভোজাত শিশুর আকার প্রাপ্ত হইলেন। তখন 
অননুয়া শিশু তিনটাকে কোলে লইদ্া তাহাদিগকে স্তপ্তপান করাইতে লাগিলেন। 

এদিকে সরস্বতী, লক্মী এবং পার্বতী ইহার! স্ব স্ব স্বামীর অবর্শনে খু'জিতে খু"জিতে 
সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়! ত্রিমৃত্তির এই অদ্ভূত পরিবর্তন দেখিয়া অতিমাত্র বিশ্মিতা 
হইলেন এবং তাহাদের উদ্ধার মানসে তপন্তা করিতে লাঁগিলেন। তগপগ্তার ফলে তথায় 
দেবাদিদেবের আবির্ভাব হইল এবং ত্রিমৃত্তি তাহাদের পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইলেন। অননুয়া 
যখন দেখিলেন যে, অতিথিত্রয় ছন্বেশী ব্রন্ধা, বিষুঃ$ এবং অহেশ্বর তখন তিনি তাহাদের 
পদতলে পড়িয়া মাজ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । ত্রিমৃ্তি সন্ত্ট হইয়া তাঁহাকে বর 
প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অনস্থয়া বলিলেন যে, যদি আপনারা আমার উপর সন্ত্ট 

হইয়!। থাকেন তবে এই বর দিন যে আমি যেন আপনাঁদের মত গুণসম্পন্ন পুত্র লাভ করি। 
ৃত্তিত্রয় “তথাস্ত” বলিয়া অস্তহিত হইলেন। কালক্রমে ইহার গর্ভে ব্রদ্ধা, বিষ এবং 
মহেশ্বরের অবতারম্বরূপ মহধি দত্াত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। সতী অনস্থয়া সতীত্ব- 
ম্ধ্যাদায় চিরদিনই পুজা পাইয়া আসিতেছেন। 

ভারতের নারীকুলশিরোমণি বশিষ্ঠ-পত্বী অরুদ্ধতী। সতীত্বের এমন গরিমাময় 

আদর্শ, এমন বিদূধী ও ক্ষমতাপরায়ণা তাপসী-নারী ভারতের চিরযুগের পুজা. ও শ্রদ্ধার 
পাত্রী। হজ্ঞাগ্রি হইতে যাহার জন্ম, যিনি আজীবন পৃতচরিত্র! ও শুদ্ধচিতা, তিনি যে সকল 
নারীর আদর্শের পাত্রী হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি! 

শাস্ত্রে লিখিত আছে- ব্রহ্মার মানস-কন্তা সন্ধ্যাই অরুদ্বতীরূপে মত্ত্যে জন্মগ্রহণ 
করেন। লোহিত সাগরের তীরে চন্দ্রভাগা নামে এক পর্বতে ইনি আরাধ্য 
দের্তা বিষ্র সাক্ষাৎলাভের আশায় বহুকাল তপস্যা করিলেন; কিন্তু অতি কঠোর 
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তপন্তাতেও বিষ্ণুর সাক্ষাৎ লাভ হইল না। তপন্তার ক্রট কিছুই হয় নাই তথাপি 

আরাধ্য দেব সাক্ষাৎ দিলেন না কেন, এই চিন্তায় সন্ধ্যার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল। 

শানে বলে, কোন ইইগুরুর নিকট দীক্ষা না! লইলে তপন্যা সফল হয় না। তপস্যা 

আরম্ভের পূর্বে অকুত্ধতী কোন দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তাহাকে এরূপ 

বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। অবশেষে প্রজাপতি ব্রদ্জার দয়া হইল। দন্ধ্যাকে 

দীক্ষা দিবার জন্ত স্বয়ং ত্রহ্ধা ত্রান্ষণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে পাঠাইলেন। সন্ধ্যা বশিষ্ঠের 

নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া পুনরায় তপন্ত। আরম্ভ করিলেন। এবার সন্ধ্যার কঠোর 

তপস্ায় আরাধ্যদেব স্বয়ং আসিয়! সন্ধ্যাকে তাহার অভিলধিত বর প্রার্থনা করিতে 

বলিলেন । সন্ধ্যা স্থথশাস্তি, ধন-উশ্বধ্য, রাজবৈভব প্রভৃতি কিছুই না চাহিয়া শুধু 

পাতিব্রত্য-বর প্রার্থনা! করিলেন বিষ বলিলেন, “এজন্মে তোমার এই তপস্তার 

জন্য তুমি মেধাতিথি খধির যজ্ঞে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে। এঁ জন্মে তোমার 
কামনা পূর্ণ হইবে। তুমি এজগতে সতীত্বের চরম আদর্শ রাখিয়া অবশেষে স্বামীর 
সহিত নক্ষত্রমগ্ডলে চিরদিন বাস করিবে।” 

কিছুকাল পরে চন্ত্রভাগা নদী-তীরস্থ এক তপোবনে মেধাতিথি খধষি জগতের 
মঙ্গলের জন্য জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। স্বর্গের সকল দেবতাই সেই হজ্ঞে 

উপস্থিত হইয়াছিলেন, স্বয়ং ভগবান্ হইতে সকল দেবতাই মেধাতিথির যজ্ঞে সন্ত 

হইয়! আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন। যজশেষে ভন্মরাশি সরাইবার সময় 

সেই ভন্মমধ্যে এক পরমাস্ুন্দরী শিশু দেখিতে পাইয়া খুবই আশ্ট্ঘ্যাস্বিত হইলেন। 
এমন সময় দৈববাণী হইল-_“ইনি ব্রহ্মার মানসকন্া, পুণ্যকণ্ম সম্পাদন করিয়া জগতে 

এক উজ্জ আদর্শ রাখিবার জন্য আবার জন্মগ্রহণ করিলেন ।” 

মেধাতিথি তংক্ষণাৎ শিশ্ত কন্তাটাকে কোলে লইয়া খুব আদর যত্ব করিতে 
লাগিলেন। তখনই ইহার নাম রাখিলেন অরুদ্ধতী, অর্থাৎ যিনি কোন কারণে 
ধন্মের বিরুদ্ধাছরণ করেন ন1। 

খুব কম খধিই বিবাহ করেন এবং ইহাদের সন্তানাদি কমই হয়, কিন্তু প্রত্যেক ধবির 
শিশ্ত থাকে অনেক। মেধাতিথির আশ্রমেও বহুসংখ্যক শিপ্ত ছিল। মেধাতিথি, 
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তাহার পত্ী,ও বহু শি্কের অপার প্সেহে ও পরম যত্বে অরুন্ধতী দিন দিন 
শশিকলার ন্তাঁয় বদ্ধিত হইতে লাগিলেন। যধন অবুদ্ধতী সকল রকম স্ত্রীশিক্ষায় 

সুশিক্ষিত হইলেন, যখন তাহার হৃদয় জানে, করুণায়, শুচিতায় পূর্ণ হইল, যখন 
যৌবনের পরিপূর্ণ রূপলাবণ্য সারা দেহে ফুটিয়া উঠিল, তখন সকলে দেখিলেন এটা 
সাক্ষাৎ ফেবীপ্রতিম]। 

অরুদ্ধতী যৌবনে পদার্পণ করিবার কিছুকাল পরেই দৈবক্রমে মেধাতিথির আশ্রমে 
বশিষ্ঠদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠটদেব অকুদ্ধতীর প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ 

হইলেন। অকুত্বতীও বশিষ্ঠদেবকে দেখিয়া! বিচলিতা হইলেন। মনে হইল, ইনিই 
যেন তাহার ইহকালের ও পরকালের দেবতা । অরুন্ধতী এই ভাবাস্তরের কথা, 

খধিপত্বীর নিকট গিয়া! কহিলেন। খধিপত্বী কহিলেন-_“মহধি বশিষ্ঠদেবই এ জগতে 

জ্ঞানে ও ধনে শ্রেষ্ঠ । গত জন্মে ইনিই তোমাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়াই 
তুমি বিষুর সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করিয়াছিলে। ব্রহ্মার ইচ্ছায় ইনিই এজন্মে তোমার 
স্বামী হইবেন। এই মহষির সেবা! করিয়াই তুমি জগতের সতীত্বের আদর্শ রাখিয়া 
যাইবে ।” | 

এ আশ্রমে বশিষ্ঠদেবের হঠাৎ আগমনে মেধাতিঘি বড়ই সন্তষ্ট হইলেন। সর্বজ্ঞ 

খবি বুঝিলেন অরুত্বতীর বিবাহকাল উপস্থিত বলিয়া দৈবক্রমে বশিষ্ঠদেব তাহার 
আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। তিনি বশিষ্ঠদেবের নিকট অরুত্ধতীর বিবাহের প্রত্তাৰ 
করিলেন। বশিষ্ঠদ্রে কোনরূপ আপত্তি না করিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। 

শুভদিনে শুভক্ষণে স্বর্গের সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করিয়! মেধাতিথি ব্রহ্থাধি-বশিষ্টের 

হস্তে তাহার বড় আদরের বড় ন্মেহের কন্তাকে সমর্পণ করিলেন। দেবতার! ধন্য ধন্ত 

করিতে লাগিলেন। বিবাহের পর স্বামীর সেবাই অরুত্ধতীর একমাত্র ধ্যান-জান' হইয়। 
উঠিল। স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি ধন্য! হইলেন। 

কালে সতী অরুম্কৃতী শতপুত্র প্রসব করেন। পুত্রগণও বশিষ্ঠদেবের গ্যায় সুশিক্ষিত 
ও জানী হইয্বাছিলেন,। . পুত্রপালনকালেও অরুন্ধতী কোন দিন স্বামিসেবা ভুলিয়া 

যান নাই। অকুদ্ধতীও স্বামীর স্থায় ক্ষমাশীল ছিলেন । বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদে 
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ভারতের নারী-- 
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। ৮৭৯০, 

হত 

শত পুত্রনিধনে যে দিন বশিষ্ঠ ক্ষমা ও ধৈর্ধ্ের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বামিরককে 
র্ষশাপ দিতেডিনত হইয়া ছিলেন, সে দিন অরুদ্ধতী স্বামীর ক্রোধ নিবৃত্ত করিয়া তাহাকে 
এ মহাপাপে গ্রিপ্ত হইতে দেন নাই । তখনকার ত্রাক্ষণ বা খবি তাহাদের ভগবংতুল্য 
শক্তির কোন কোন স্থলে ক্রন্মশাপ দিয়া নিজেদের শক্তিক্ষয় করিতে বাধ্য 

হইতেন এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত আবার বহুকাল কঠোর সাধনা করিয়া 

পাপক্ষালন করিতেন । কিন্তু বশিষ্দেব অরুদ্ধতীকে অর্ধাঙ্গিনীরপে পাইয়া এরূপ পাপে 
কোনদিন লিপ্ত হন নাই। 

এ জগত বহুকাল সংসার করার পর অরুদ্ধতী স্বামীর সহিত হুর্গে যাইয়া! তাহার 
সহিত এখনও বসবাস করিতেছেন ; আজও পর্য্যন্ত ইহার! সপ্তধিমণ্ডলে থাকিয়া আমাদের 
পুণ্যকর্মের জন্য আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। উত্তর আকাশে ঞ্রবনক্ষত্রের নীচেই এই 
সগ্তধিমণ্ডল। রে রা হারার যারা 
সেইটা বশিষ্টের সহধশ্মিনী সতীশিরোমণি অরুন্ধতী । 

ক হার কানর আগে অবতীর্ণ নিছে কিছ হা ল্য 
আজও বিদীন হয় নাই। আজও সেই পুণ্যমহিম! চিরউজ্জল। হিন্দুনারীর বিবাহের 
সময় এই সতীর নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতে হয়। বর কন্তাকে আকাশে 
অরুম্ধতীকে দেখাইয়া! দেন। কন্যাও অকুদ্ধতীকে লক্ষ্য করিয়। এই মন্ত্র পাঠ করেন--- 

“ছে অরদ্ধতী! আমি যেন তোমারই মত আমার পতিতে কায়মনোবাক্যে লগ্ন 
হইয়া! থাকিতে পারি।” 
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সীতা ঃ টুল 

যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু পবিত্র, তাহা! সীতা! অর্থে ব্যবহৃত হইয়! থার্ক। সর্বংসহ 
লীতার মত হওয়া সকল স্ত্রীলোকেরই উদ্দে্ট। এই নীতা মিথিলার রাজা মহষি 
জনকের বন্যা । প্রবাদ আছে যজ্ঞের জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে গিয়। জনক-রাজা এক 

রূপলাবগাবতী কন্ঠা প্রাপ্ত হন) দেই কন্তাকে তিনি নিজের কন্যার গ্তায় লালনপালন 

করেন। লালের সীতা! অর্থাৎ ফলা হইতে উঠিয়াছিলেন বলিয়! সেই কন্যা “সীতা, 
নামে অভিহিতা হন। ১৪. 

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সীতার রূপ দশদিক আলোকিত করিতে লাগিল । তাঁহার 

গুণের সীমাও ছিল না। পিতার নিকট হইতে যখন সর্বশান্্র ও সর্ববধন্ম শিক্ষা করিলেন, 
তখন তাঁহার বয়ন মাত্র ছয় বৎসর । 

রাজধি জনক কন্ঠার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে উপযুক্ত 
পাত্রের হস্তে দান করিতেমনস্থ করিলেন। তাহার গৃহে বহু সাধনায় প্রাপ্ত হরধন্ন ছিল। 
তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন-যে কেহ সেই ধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাহাকেই তিনি 
কন্তা স্প্রদান করিবেন। একে একে সকল দেশের রাজকুমারগণ আপসিলেন, কিন্তু ধন্থ 

ভঙ্গ কর! দূরে থাকুক, অনেকেই তাহ! তুলিতেও পারিলেন না। লঙ্কার রাক্ষররাজ 
রাধণও ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন তিনিও অসমর্থ হইয়া! লজ্জা, ক্ষোভ, অপমান লইয়৷ ফিরিয়া 

গেলেন। জনক মহাচিস্তিত হইলেন। 

বিশ্বামিত্র খধি তাড়ক! রাক্ষপীর উৎপাত নিবারণ করিবার নিমিত্ত অযোধ্যা 

রাঁজা দ্বশরথের নিকট হইতে রাম ও লক্্ণকে ভাড়কা-বধের জন্তা লইয়া গিয়াছিলেন। 

ভাড়কা-বধের পর বিশ্বামি্ রামকে সীতার উপযুক্ত পাত্র খীনে করিলেন এবং ছুই 

ভাইকে লইয়া জনকের সভায় উপস্থিত হইলেন। বিহ্বামিত্রের আদেশে রাম অবলীরা” 

ক্রমে সেই ধনু ভঙ্গ করিলেন। দশরথ সংবাদ পাইয়! মিথিলায় আমিলেন। রাষের 

গহিত সীতার বিবাহ হইল। জনকের তিন ভ্রাতুপুত্রীর গহিত রামের অপর 
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তিন ভ্রাতারও বিবাহ হইল। সীতা ও অন্তান্তি বধৃদের লইয়া দশরঘখ অযোধ্যায় 
ফিরিলেন। 

অযোধ্যায় গিয়া সকলের কয়েক বৎসর বেশ সুখে কাটিল। দশরথ অত্যন্ত বৃদ্ধ 
হওয়ায় জ্যোষঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ,করিলেন। কিন্তু বাণী 
কৈকেমী মন্থরার প্ররোচনায় নিজপুত্র ভরতকে রাজা করিবার উদ্দেস্তে কৌশলে রামের 
চৌদ্দ বংসর বনবাস ঘটাইলেন। রামের বনগমনই স্থির হইল। 

রাম একে একে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শেষে জানকীর নিকট উপস্থিত 
হইলেন। কহিলেন --“জানকি, মনে করিয়াছিলাম বুঝি আমাদের চিরদিনই থে 
কাটিবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য আমি 

বনবানী হইতে চলিয়াছি। তুমি এই চতুর্দশ বৎসর গুরুজন-সেবায় নিযুক্ত থাকিও। 
আমায় বিদায় দাও।” এই বথায় সীতা কহিলেন--“তুমি যদি বনগমন কর, তাহা 
হইলে আমি কি স্থুখে রাজপ্রাসাদে থাকিব? তুমিই আমার একমাত্র গুরু; তুমি যখন 
ধে ভাবে থাকিবে, আমিও সেই ভাবে থাকিব। তোমারই নিকট হইতে গুনিয়াছি, 
্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই। তুমি ত বলিতে, স্বামীর জীবনই স্ত্রীর জীবন; 
স্বামীর সুখেই স্ত্রীর সখ । তুমি যদি বনে যাও, আমি দাসী হইয়া সঙ্গে যাইব। 
দাসীর সেবায় তোমার কষ্টের অনেক লাঘব হইবে।” রাম এই দুঃখের মধ্যেও সুখী 
হইলেন, এবং অশেষ প্রকারে সীতাকে বনবাসের ক্লেশের কথ! বুধাইলেন। সীতা উত্তর 
করিলেন--“তোমার সঙ্গে তরুতলে বাস করিলেও আমি তাহা হ্বর্গ বলিয়া মনে করিব; 
তোমার সঙ্গে থাকিয়া ধূলি-ধূসরিত হইলে তাহা চন্দন-শোভিত বলিয়া মনে বরিব। 
কুশকণ্টকে শরীর বিদ্ধ হইলে আমি তাহা তোমার স্সেহ্-চুম্বন বলিয়া মনে করিব। 
তুয়ি আমাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব” সীতার 
এইবপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া রাম তাহাকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলেন। রাম, সীতা 
ও লক্ষণ অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া বনে চলিলেন। এদিকে পুদ্রশোকে রাজা দশরথ 
দেহত্যাগ করিলেন। 

রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভরত চিত্রকূটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বাম 

«4 ১১৫ 



অনেক বুঝাইয়! ভরতকে আশ্বস্ত করিলেন। ভরত তখন নিরুপায় হইয়া রামের 
পাছুকা লইয়া! অযোধ্যায় ফিরিলেন। এই পাদুকার নীচে থাকিয়া ভরত বাজ্য-শাসন 
করিতে লাগিলেন। 

এ দিকে রায় অনেক্ বন ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে পঞ্চবটী বনে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন সেখানে কুটার নিশ্বাণ করিয়া তিনজনে বাস করিতে লাগিলেন। 
এখানে রাক্ষসের বড়ই উৎপাত। সেখানে লঙ্কার রাজা রাবপের ভঙ্মী শূর্পণখ! 
একদিন রাম-লক্্ণকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। 
ইহাতে তিনি রাষ-লক্ণের নিকট যথেষ্ট অপমানিত হইয়া ভ্রাতার নিকট গিয়া নিজের 
দুঃখের কথা বলিলেন। রাবণ শূর্পণখার মুখে সীতার সংবাদ পাইয়া তাহাকে হরণ 
করিবার জন্য মারীচ নামে এক রাক্ষসকে পাঠাইয়৷ দেন এবং নিজেও সঙ্গে আসেন। 
মারীচ হ্বরণমগরপে রামকে কুটার হইতে অনেক দুরে লইয়া যায়। মারীচের কৌশলে 
লক্মণকেও কুটার ত্যাগ করিতে হইল। সেই সুযোগে দু দশানন সম্গ্যাসীবেশে 
সীতার কুটীর-দ্বারে আগিয়া উপস্থিত হইল। সরলহদয়া সীতা তাহাকে ভিক্ষা দিতে 
অগ্রসর হইবামাত্র ভণ্ড নিজমৃত্ি ধারণ করিয়া সীতাকে সবলে রথে তুলিয়া লইয়! 

পলাদ্বন করিল। তারপর নীতা এইরূপে রাম হইতে পৃথক হইলেন এবং লঙ্কায় 
রাবধণের বন্দিনীরপে থাকিতে বাধ্য হইলেন। রামের বিরহে সীতা মৃতপ্রায় 
হইলেন। 

রাম ও লক্ষণ বহু কষ্টে সীতার সন্ধান পাইলেন। স্থগ্রীব ও হন্গুমান্ প্রভৃতি 

বানরগণের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব হইল। বাযুনন্দন হনুমান এক লাফে সাগর 
পার হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন এবং সন্ধান করিয়া জানিলেন, সীতা অশোকবনে 

চেড়ীগণে বেষ্টিত হুইয়| আছেন। সেই চেড়ীগণ অন্ত কাজে যাইলে হুমান্ 
সীতার কাছে গিয়৷ বলিলেন-_“দেবী, আপনার স্বামী বহু কষ্টে আপনার সন্ধান 

পাইয়। আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেদ এবং আপনি এখানে আছেন নিশ্চয় জানিলে 
তিনি সসৈন্তে লঙ্কা! আক্রমণ করিয়া আপনার উদ্ধার করিবেন।” সীতার মলিন 
ধৈশ ও জ্লান মূখ দেখিয়া হন্গমান্ ভাবিলেন। মাকে আর বেশী দিন এখানে রাখা 
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উচিত নয়; তাই তিনি বলিলেন_এথা হি কট একেবারে 'অলহ হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, আমি এক লাফে দাগর পার হইয়া 
আপনাকে শ্ত্রীরামের নিকট লইয়া যাইব ।” সীতা যদিও হম্থমানের নিকট নিদর্শন 
পাইয়াছিলেন যে, হচুমান্ প্রীরামেরই ভক্ত ও চর, তথাপি পরণুরুষের স্বন্ধে উঠিয! 
রক্ষা পাওয়া এবং বীরশ্রেষ্ঠ. হরধনুভঙ্ককারী রামের ভার্ধযার পক্ষে চোরের মত 
পলায়ন করা, তাহার স্বামীর অগৌরবের হইবে ভাবিয়! যাইতে অস্বীকার করিলেন । 
বাধ্য হইয়া হনুমান্ ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামকে সমস্ত নিবেদন করিলেন । শ্রীরামচন্ত্ 
বানরগণের সাহাষে) সাগরের উপর ভারতের উপকূল হইতে লঙ্কাত্বীপ পর্য্যস্ত এক স্থবৃহ্ৎ 
টুর রগানেনাররনিড রানি কা রর 
উদ্ধার করিলেন। 

এতকাল পরগূহে বাস করিয়াছেন বলিয়া প্রজার] যদি সীতার উপর কোন কলঙ্ক 

আরোপ করে এবং তাহাতে যদি বংশমর্ধ্যাদ স্ু্ন হয় এই ভয়ে রাম সীতার অগ্রিপরীক্ষা 
করাইলেন। সাধবী সীতা নীরবে ইহা অনুমোদন করিলেন। সীতা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হইলে সকলে অযোধ্যায় ফিরিয়া! আদিলেন। 
এদিকে কৈকেয়ীর পুত্র ভরত, জ্ষ্ঠ ভ্রাতার অন্ুপস্থিতি-কালে তাহার পাছুক! 

সিংহাসনে রাখিয়া নিজে তদীয় ভৃত্যের হ্যায় প্রজাপালন করিতেছিলেন। এখন শ্রীরামকে 

পাইয়া তাহাকে সিংহাসনে বসাইলেন। অযোধ্যাপুর্ী আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইল, কিন্তু 
তখনও সীতার দুঃখের অবসান হইল ন1। অগ্রিপরীক্ষা গ্রজারা কেহ চক্ষে দেখে নাই, 
স্থৃতরাং তাহা বিশ্বাস না করিয়া অনেকে সীতার উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতে 

লাগিল। চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া! গ্রজারগক রাম পুনরায় সীতার বনবাসের ব্যবস্থা 
করিলেন। লক্ষণ সীতাকে লইয়৷ কৌশলে বান্মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিলেন। 

সীতার ছুঃখের সীমা রহিল না। সীতা তখন পূর্ণগর্ভী। রাজরাণী মুনির কুটারে 
যষজপুত্র প্রসব করিলেন । রাজকুমারদিগের জন্মের কথা রাম-লক্ষণ প্রতৃতি জানিলেন 

না। -বাম্ধীকি থাকালে তাহাদের জাতবর্্াদি সমস্ত সংস্কার করাইয়া সর্বশান্ত ও অন্থবিস্া 

শিক্ষা করাইলেন। এই সময় বান্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া লব-কুশকে রামায়ণ গান 
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ভারতের নারী 

শিখাইলেন। : হারিভি রন রানার রাতারিসিতি রর 
তূলিয়। যাইতে । 

ভাগ হযাদযারোহে ভীরারিজ আধদের বত আর বিলের হিন্দুশাে 
আছে--কোন্ ধন্মকার্ধ্য স্ত্রী বর্তমানে স্বামী একাকী করিতে পারেন না। সেই 
যজের জন্য সীতার ্বরণযত্তি গড়াইতে হইল। যমন্ত রাজ! ও মুনিদের নিমন্ত্রণ হইল। 
বান্মীকি লব-কুশকে সঙ্গে লইয়া সেই যজ্মে আসিয়া লব-কুখকে দিয়! রামায়ণ গাঁন 
করাইলেন। সকলেই লব-কুশের রাম-চরিত গান শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন । রামের সীতা 
শ্থতি জাগরূক হওয়ায় তিনি অস্থির হইলেন। বান্মীকি সীতাকে অযোধ্যায় আনিলেন। 
সীতার মনে স্বামীর গ্রতি কোন বিছ্বেষভাব ছিল না । কেবলমাত্র প্রজাদের মনোরঞ্চনের 
জন্যই যে তাহার স্বামী এরূপ কার্য করিয়াছেন, তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। 
তাই স্বামীর গ্রতি তাহার ভক্তি বিন্ুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। সীতাকে গ্রহণ করিবার 
জন্ত বান্সীকি রামকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পুনরায় পরীক্ষার কথা উঠিল। পরীক্ষার 
কথ শুনিয়া সীতার নিজের প্রতি অত্যন্ত ঘ্ণা জম্মিল। বারবার এই মন্দাস্তিক অপমান 
সীতা সহ করিতে পারিলেন না। তিনি কাদিতে কীাদদিতে কহিলেন-_“ভগব্তী 

বনন্ধরে, দ্বিধা হও, আমি তোমার বক্ষে প্রবেশ করি”; এই বলিয়া সীতা মৃচ্ছিতা 
হইলেন। সহসা সভাস্থল দ্বিখগ্ড হইল। পাতাল হইতে এক দেবীমৃত্তি উঠিয়৷ সীতাকে 
লইয়া অন্তহিতা হইলেন। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। সীতা পৃথিবী হইতে উঠিয়া- 

ছিলেন, আবার পৃথিবীতেই লীন হইলেন । 
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শৈব্যা 

ত্রেতাযুগে হুধ্যবংশে হরিশ্ন্র নামে এক রাজা ছিলেন। শৈব্যা তাহার মহ্ষী। 
রাজপুরীতে কোন অভাবই ছিল না! বহুদিন প্রার্থনার পর রাজম্পতি এক পুত্রলাড 
করিলেন। তাহার নাম রাখিলেন রোহিতাশ্ব। শেব্যার স্থখের সীমা রহিল না। 

কিন্তু স্থখের দিন কাহারও চিরকাল থাকে না, শৈব্যারও থাকিল না। 

হরিশ্তন্্র একদিন মৃগয়। করিতে করিতে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে 
একস্থানে রমণীর আর্তনাদ শ্রবণ করিলেন । সেস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন এক খধি 
ত্রিবিষ্ভা সাধন করিতেছেন। ত্রিবিষ্ঠা এক্সপ আর্তনাদ করিতেছেন। হরিশন্ত্র উহাতে 

ব্যঘিত হইয়া খধিকে এ জঘন্ত পৈশাচিক-কার্য্ের জন্য বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। সেই 
ধঁষি অপর কেহ নহেন, তিনি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র ক্রোধে জঞানহারা হইয়া 
রাজাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, পরে অনেক অনুনয় করায় 'তিনি শান্ত 
হইলেন। হরিশ্তন্্র আত্মপরিচয় দিলে, তিনি কহিলেন-_-“তোমার কর্তব্য কি?” 
রাজ! উত্তর করিলেন--“দান”। বিশ্বামিত্র কহিলেন_-“আমাকে কি দান করিবে?” 
রাজা তংঙ্ষণাৎ তাহাকে সঙাগর1 সদীপাঁপৃথিবী দান করিলেন এবং দানের উপযুক্ত 

দক্ষিণা সহ্র স্ব্মুদ্রাও দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু যখন সাগর! সীপা-পৃথিবী 
দান করিয়াছেন, তখন রাজকোষ পর্য্যস্ত দান করা হইয়াছে; সুতরাং অর্থ কোথায় 
পাইবেন? অধিকন্ত বিশ্বামিত্র তাহাকে তীহার প্রদত্ত পৃথিবীর মধ্যেও বাস করিতে 
দিলেন না। হরিশ্ন্্র তিন দিনের ভিতর দক্ষিণ] দিবেন বজিয়! প্রতিশ্রুত হইলেন। হিন্দু 

শাস্বে আছে--বারাণসী:বিশ্বনাথের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত, অতএব পৃথিবীর বাহিরে 

সুতরাং তাহার বারাণসী গমনই স্থির হইল। 

রাঁজমহিষী শৈব্যা, যিনি লমাগরা সীপা-পৃথিবীশ্বরের পত্ধী আজ তিনি ভিখারিীর 
বেশে প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইলেন। রাজকুমার রোহিতাশ্ব আজ পথের ভিথারী। 
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লন মগ গা ছাদের কার নাই; কেননা, হরিশ্চজ্জ সমস্তই বিশবামিত্রকে দান 
করিয়াছেন। . 

দক্ষিণাদানের শেষদিন উপস্থিত। সহতর ন্বরুদ্রা দান করিতে হইবে, অথচ 
ভিখারী হরিশ্চল্জের হস্তে এক কপর্দিকও নাই। হরিশ্চন্্র একমনে ধর্মকে ও ভগবান্কে 
ডাকিতে লাগিল্লেন এবং কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন--“হে ধশ্মরাজ, যেন অধর্টে 
পতিত না হই।” ূ ৰ 

ধর্শরাজ সদয় হইলেন। সে সময়ে দাসদাসী-বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। 
বারাণসীর এক ব্রাক্ষণ- আসিয়া! শৈব্যাকে দাসীরূপে পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রায় ক্রয় করিলেন। 
ইরিশ্চন্জ্ শ্বয়ং এক চগ্ডালের নিকট পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রায় বিক্রীত হইলেন। বিশ্বীমিত্্র 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দক্ষিণ! পাইলেন; হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম রক্ষা হইল। রোহিতাশ্ব মাতার 
সহিত রহিলেন। 

রাজনন্দিনী শৈব্যা এখন ক্রীতদাসী। যে দেহ একদিন নিত্য নৃতন বসন-ভূষণে 
আচ্ছাদিত হইত, রাজভোগে পরিপুষ্ট হইত, তাহা এক্ষণে ছিন্ন মলিন বন্থে অর্ধ আবৃত 
হইতে লাগিল, অনাহারে অর্ধাহারে সে দেহ শুদ্ক হইতে লাগিল। ব্রাদ্ষণ শৈব্যাকে 
ক্রয় করিয়াছিলেন, রোহিতাশ্বকে ক্রয় করেন নাই, স্থতরাং তিনি রোহিতাশ্বকে খাইতে 
দিতেন না। শৈব্যা প্রতুর প্রদত্ত মুষ্টিমেয় অন্নের অধিকাংশই রোহিতাশ্বকে দিয়া নিজে 
টিন নিলভাটিাজিজিক উস রাজার সন্তান, কাঙ্গালের ধন রোহিতকে 

লইয়া তিনি হুমুমিশোক সহ করিতে লাগিলেন। স্বামীর এই অযথা দান ও দক্ষিণায় 
তাহার বিন্দুমাত্র বিরক্তির ভাব আসিত না, বরং স্বামীর যে ধর্ম রক্ষা হইয়াছে, এই চিন্তাতে 
তিনি সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন । 

কিন্তু তাহাতেও ছুঃখের শেষ হইল না । রোহিতাশ্ব একদিন এ ব্রাহ্মণের পূজার 
জন্ত বাগানে ফুল তুলিতে গিয়াছে, এমন সময় একটী সর্প তাহাকে দংশন করিল। 
দেখিতে দেখিতে শৈব্যার নয়নমণি, শৈব্যার শেষ অবলম্বন রোহিতাখ, শৈব্যার ক্রোড়েই 
মহাথুমে ঘুমাইয়া! পড়িল। অনাধিনী শৈব্যাকে এক! নিজপুত্রের সংকারের জন্ত শ্মশানে 

যাইতে হইল। 
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এদিকে চণ্তাল হরিশ্চজ্রকে: ক্রয় করিয়। তাহাকে শ্মশানে শবসৎকারের 

কার্যে নিযুক্ত করিল। মহারাজা হরিশ্চন্্র রাজধর্ম ত্যাগ করিয়া গ্রজাপালন ত্যাগ 
করিয়া শব-দাহ কার্যে নিয়োজিত হইলেন। শব-দাহকারীদিগের নিকট হইতে 
উপযুক্ত পারিতোধিক গ্রহণ, তাহাদিগের শবদাহ কার্ধ্যে সহায়তা, ইহাই এক্ষণে 
তাহার নিত্যব্রত। 

অন্ধকারময়ী ভীষণ রাত্রি। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া 
রাত্রির ভীষণতাকে যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে; প্রকৃতির এই ভীষণতার মধ্যে 
চঙডাল হ্রিশ্চন্দ্র তাহার প্রতুর কার্ধ্য করিবার জন্য শ্মশানে গমন করিলেন। অদূরে 
বামাকণ্ঠের করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অগ্রসর হ্ইয়া দেখেন, এক নারী একটা মৃত বালক 

ক্রোড়ে লইম্া রোদন করিতেছে । নারী আর কেহই নহেন--হরিশ্চন্ত্রপত়ী শৈব্যা, 
রোহিতকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। হৃরিশ্চন্ত্র কহিলেন-_“আমার প্রাপা 

রাখিয়া তুমি চলিয়া যাও, আমি তোমার পুত্রের সংকাঁর করিব।” শৈব্যা কহিলেন__ 
“আমার এক কপদিকও দিবার ক্ষমতা নাই, আমার ম্বামী জীবিত, আমি এক ব্রাহ্মণের 
ক্রীতদাসী।” স্বামী জীবিত! স্ত্রী ব্রাহ্মণের ক্রীতদাসী! শুনিয়া হরিশ্চন্্র বিচলিত 
হইয়! কহিলেন--“ইহার পিতা! কি নিষ্্র ! পুত্র মৃত, স্ত্রী উম্াদিনী, সে এখানে এখনও 
উন্মাদ হ'য়ে ছুটে এসে পড়ে নি?” চগ্াঁলের মুখে পতিনিন্দা শুনিয়! শৈব্যা বিচলিত হইয়| 

--চগ্ডালরাজ, আপনি এস্থানে আমার একমাত্র বন্ধু। আপনি বন্ধু হইয়া আমার 

স্বামীর নিন্দা করিতেছেন কেন? জানেন কি-_ স্ত্রীলোকের নিকট স্বামী কত বড়? স্ত্রী- 
লোকের ইহকাল পরকাল যে স্বামী! তীহার নিন্দা স্ত্রীলোকের কাছে করা উচিত 

নয়। শ্বামীর নিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এসব আপনার! বৌধ হয় 
জানেন না। স্ত্রীলোকের! সেই সতীর অংশ হইতে জন্গিয়াছে, অতএব তাহারা শ্বামিনিন্দা 

সুনিয়া স্থির থাকিবেন কিরূপে? আর আমার স্বামী একমাত্র ধর্শের জন্যই এরূপ অবস্থায় 
আমাদিগকে বাখিয়াছেন।” পরে তীহার ক্রন্দনে প্রকাশ পাইল যে পুত্রের নাম 
রোহিতাশ্ব, স্বামীর নাম হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্্র স্তস্ভিত হইলেন। জগতে আরও হৃরিশ্চ্জ 

"মাছে! “আরও রোহিতাশ্ব আছে !--হরিশ্চজ্্র বড়ই অস্থির হইলেন; মুহূর্ধে বিদ্যুৎ 
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আরতের নারী 
চমকিত হইল? লকল সন্দেহ ভগ্ন হইল? সেই আলোকে হরিশ্চজর দেখিলেন থে, 
তাহারই পত্বী শৈব্যা তাহারই একযাত্র বক্ষের ধন রোহিতাশ্বকে লইয়া ক্রদ্দন করিতেছেন। 
সেই মৃত্যুবিবর্ণ দেহের উপর হরিশ্চ্ত্র মৃচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। মৃচ্ছাভন্বে সেই আকুল 
বিলাপের মধ্যে তিনি সমস্ত অবগত হইয়! শোকে জ্ঞানহার] হইয়! ভাগীরঘীগর্ভে ঝাপ দিতে 
উষ্ভত হইলেন; কিন্তু মরিবার জন্ত প্রভ্ চণ্ডালের আদেশ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া ক্ষান্ত 
হইলেন। এই ভীষণ স্থানে ভীষণ সময়ে বিশ্বামিত্র সহসা উপস্থিত হইলেন এবং তপঃ- 
প্রভাবে রোহিতাস্বকে পুনজ্জাবিত করিলেন। রাজরধষির আশীর্বাদ লইয়া হরিশ্চন্দ্র স্থী-পুত্র 
সমভিব্যাহারে শ্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। বিশ্বামিত্র তীহাকে সমস্ত পৃথিবী প্রতার্গণ 
করিলেন। শৈব্যার ছুঃখের রজনী শেষ হইল। 

বিদর্ত দেশের রাজা! ভীম অতুল এই্বধ্যের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু কোন সন্তান 
না হওয়ায় তাহার মনে শাস্তি ছিল না। অবশেষে তিনি দমন মুনির বরে দময়স্তী নায়ী 
এক কন্া এবং দমন নামে এক পুত্র লাভ করেন। দময়স্তীর রূপে গুণে সকলেই মুগ্ধ 
ছিলেন। শশিকলার ন্যায় বাড়িতে বাড়িতে দময়ন্তী ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন । 
চতুর্দিকে তাহার রূপের ও গুণের কথা বিস্তৃতি লাভ করিল । রাজা কন্ার ত্বয়ংবর ঘোষণা 
করিলেন । 

ইতিমধ্যে একদিন দময়স্তী অন্তঃপুরমধ্যে এক উপবনে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন 

সময় এক কুন্দর রাজহংস তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৌতুহল পরবশ্ হইয়া 
দমযস্তী হংসটাকে ধরিলেন। হংস দময়স্তীকে বলিল--“রাজকুমারী আমায় ছাড়িয়া 

দাও আমি তোমাকে নলের সংবাদ বলিব?” ইতিপুর্ব্বে দময়ন্তী অনেকবার নলের 
কথা শুনিয়াছিলেন এক্ষণে রাজহংসের মুখে নলের প্ররুত পরিচয় পাইবার জন্য 
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ব্যাকুল হইলেন। হংস দময়ন্তীর নিকট নলের রাপ-পণ এবং ভর প্রতি নলের সনি 
প্রভৃতির কথা, সবই বলিল। দমযস্তী যনে মনে নলকে আত্মসমপর্ণ করিলেন। হ্ধস 
দ্বস্থানে চলিয়া! গেল। 

দেখিতে দেখিতে হ্বয়ংবরের দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিল। এক এক করিয়া 
রাজারা উপস্থিত হুইতে লাগিলেন। নলও সংবাদ পাইয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে 
ইন্দ্র, চক্র, বায়ু, বরুণ ও কলির সহিত নলের সাক্ষাৎ হইল। শুনিলেন তাহারাও 
দময়ন্তীকে লাভ করিবার জন্য বিদর্ভে যাইতেছেন। নলকে দেখিয়া দেবতার! 

তাহাকে দময়স্তীর নিকট দৃতত্বরূপ পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। নল স্বীকৃত হইলেন। 
নলরাজা বিবাহার্থী-দেবতাদের দূত হইয়া দময়স্তীর নিকট চলিলেন। নল ভিন্ন 
এ কার্য আর কাহার দ্বার] সম্ভব? দেব্তাদের অনুগ্রহে নল অলক্ষ্যে চলিলেন। 

আজ হ্ুয়ংবরের দিন। দমযন্তী উপযুক্ত বেশতুষায় সঙ্জিতা হইয়! দ্বরংবর- 
সভায় যাইবার জন্য নিজ শয়নকক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় এক দিব্য 

পুরুষমুন্তি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার শয়নকক্ষে অকম্মাৎ এরূপ পুরুষের 

আগমনে দময়ন্তী আশ্্য্যান্থিতা হইলেন। পুক্ুষমূত্তি কহিতে লাগিলেন--“রাজকুমারী, 
আমি দেবতাদের দূত। ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবভারা আপনার পাণিগ্রহণমানসে 
আমাকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন।” দময়ন্তী প্রণাম করিয়৷ নিষম্পভাবে উত্তর 
করিলেন__“দূত, দেবতার! আমার পুজনীয়, তাহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইয়! 
বলিবেন, আমি পূর্বেই একজনকে মনে মনে পতিরপে বরণ করিয়াছি। এক্ষণে, 
দেবতাই হউন বা যে কেহই হউন, অপর কাহাঁকেও বরণ করিলে আমি নিশ্চয়ই 
সতীধন্ব হইতে বিচ্যুত হইব। দেবতার! ধর্মের রক্ষক, তাহারা আশীর্বাদ করুন, 
আমি ধাহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি তাহাকেই যেন লাভ করিতে পারি।* দেবদূত 
উত্তর কক্িলেন-“কে আপনার অভীষ্ট শ্বামী ?” দময়ন্তী উত্তর করিলেন, পনিষধরাজ 

নলই আমার স্বামী ।” দেবদূত সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন__“আমিই নিষধরাজ নল ।” 

মুহূর্তে দেবদূত অনৃপ্ত হইলেন। দময্তী স্স্তিতা হইলেন । 
স্য়ংবর-সভায় একে একে সকল রাজাকে অতিক্রম করিয়া দময়স্তী অবশেষে নিষধরাজ 
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নলের নিকট উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন--সেখানে নলের ম্যায় আরও চারিজন নলের 
পার্থে বসিয়া আছেন। কে প্রত নল, তিনি বুঝিতে পারিলেন নী। সতী কাহাকে 
মালাদান করিবেন ? দময়ন্তী স্থির করিলেন নিশ্চয়ই এ দেবতাদের ছলনা । মনে মনে 

দেবতাগণের উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন--“দেবগণ আপনার! ধশ্মরক্ষক ; 
আমাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন। সতীধন্মের অপেক্ষা নারীর নিকট আর কোন 
ধর্ম শ্রেষ্ঠ নহে। আজ আমার সেই সতীধর্ব অঙ্ছুঞ্ন রাখুন ।” মূহুর্তে দেখিলেন যে, 
নানাবিধ লক্ষণে চারিজন অপর একজন হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। চারিজনের চক্ষে নিমেষ 

নাই, শরীরে ঘন্ম নাই, তাহারা ভূমিস্পর্শ করেন নাই, আর একজনের মধ্যে এ সকল 
লক্ষণ নাই। অবিলম্বে সতী প্রকৃত নলকে চিনিতে পারিলেন। শঙ্খরোলের মধো 

পুষ্পমাল্যের সহিত দময়ন্তী নলকে হৃদয় দান করিয়া কতার্থ হইলেন। 
নিষধে দময়স্তীর দিন স্থখে কাঁটিতে লাগিল; কিন্তু সে সখ বহুকাল স্থায়ী হইল ন!। 

নলের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম পুর ।. নলের এ স্থখ তাহার অসহ্ 
হইস্না উঠিল। দুরাত্মা অক্ষক্রীড়ায় নলের অপেক্ষা অধিক পারদর্শী “ছিল। সে এক্ষণে 
নলকে অক্ষক্রীড়ায় আহবান করিল। এ ক্রীড়ায় নলেরও যথেষ্ট আসক্তি ছিল। 

কলির প্রভাবে হিতাহিতজ্ঞানশূন্ত হইয়া নল পুফরের সহিত পণ রাখিয়া পাশাত্রীড়ায় 
প্রবৃত্ত হইলেন । 

কলির প্ররোচনায় নল প্রত্যেকবারই হারিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজ্য, 

খন, যাহা কিছু ছিল সবই হারিলেন। রাজ্যে আর তীহার স্থান নাই। নিষধরাজ 
'আঙ্গ পথের ভিখারী ; বনবাস ভিন্ন আর উপায় নাই। সতী দময়ন্তী ম্বামীর অন্বর্থিনী 
হুইলেন। 

রাজদম্পতি রাজ্য ছাড়িয়া বনবাসী হইলেন। নল দময়ন্ত্রীকে কহিতে লাগিলেন-_ 
“প্রিয়! আমিই তোমার সকল কষ্টের কারণ, আর কেনই বা তুমি স্বেচ্ছায় এ র্লেশ 
স্বীকার করিলে?” সতী উত্তর করিলেন--“নাথ | স্ত্রী কি কেবল সুখের অংশভাগিনী, 

দুঃখের অংশভাগিনী নয়? আপনার ম্থখের অংশ আমি তুল্যরূপেই ভোগ করিয়াছি, 
ছুঃখের অংশ কেন ভোগ করিব না? আপনি যেখানে থাকিবেন, সেইখানেই ক্মামার 
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জদরতী 

বর্গ । এ আমার হ্বগ্বাস, আমি নিজের জন্ত বিদুমাত্র চিস্তিত নই সাহার টিরাস 
আপনার কত ক্লেশ হইতেছে ।” 

এক বসনে রাজদম্পতি গৃহত্যাগ করিয্বাছিলেন। কলির মায়ায় একদিন একটা 
হুব্ণপক্ষ বিহঙ্গম ধরিতে গিয়! নল নিজের বসনখানি হারাইলেন। তখন দময়স্তী নিজের 
বন্তের অর্ধেক স্বামীকে দান করিলেন। 

অযৌধ্যারাজ খতুপর্ণ পাশাক্রীড়ায় অধ্িতীয় ছিলেন।' নল মনে করিলেন তাহার 
নকট হইতে পাশাক্রীড়। শিক্ষা করিয়া পুষ্করকে পরাজিত করিয়া ্বরাজ্য উদ্ধার করিবেন। 

কিন্ত এ হীনবেশে ছিন্নবসনে দময়ন্তীকে সঙ্গে লইয়। সেখানে গমন করা কিরূপে সম্ভব ? 

অগত্যা নল দময়ন্তীকে কহিলেন_-“প্রিয়ে ! তুমি বনবাসে বড়ই ক্লেশ পাইতে, কিছুদিনের 
জন্য পিতৃগৃহে গমন কর, দেখি যদি আমি কোনরূপে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি ।” 
সতী উত্তর করিলেন-__“নাথ, তুমি বনবাসে ক্লেশ ভোগ করিবে, আর আমি তোমার পত্বী 
হইয়া পিতৃগৃহে ্থখস্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইব? প্রাণ থাকিতে আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইব 
না” নল যখন দেখিলেন, দময়ন্তী তাহাকে কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না, তখন একদিন 
রাত্রিকালে নিদ্রিতা দময়স্তীর ভার একমাত্র ভগবানের উপর দিয়া, অশ্রজলে 
ভাসিতে ভাদিতে তিনি সেই বন ত্যাগ করিলেন। সতী দময়্তী কিছুই জানিতে 
পারিলেন না। 

নিদ্রাঙ্গে সতী দেখিলেন স্বামী তাহার পারে নাই। তিনি উদ্মাদিনীর মত 

নানাস্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু নলের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। পতির 
এই ব্যবহারে সতীর বিন্দুমাত্র বিরক্তির ভাব আসিল না। ভাবিলেন, “আমারই দৌষ, 
কেন আমি নিদ্রা! গিয়াছিলাম ?” পতির আদর্শনে সতী উন্াদিনী হইলেন । 

এইরূপ অবস্থায় দময়ন্তী একদিন এক অজগর সর্পের মুখে পতিত হইলেন। প্রাণভয়ে 
দময়স্তী দৌড়াইতে লাগিলেন। সর্প তাহাকে ধরিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন লময় 
মুহূর্তমধ্যে একটী তীর আসিয়! 'সর্পকে বিদ্ধ করিল। সর্প গতাস্থ হইয়া ভূতলে লুটাইয়! 
পড়িল। দময়ন্তী দেখিলেন, এক ব্যাধ তাহার প্রাণদাতা। তিনি জীবনদাতার প্রতি 
যথেষ্ট কৃতজ্ঞত] প্রকাশ করিলেন । কিন্তু শীগ্রই বুঝিলেন যে, জীবনদান করাই ব্যাধের 
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উদ্দেস্ঠ নয়, পাপাভিলা পুর্ণ করাই তাহার উদ্দেশ । সতী তাহাকে ধিক্কার দিয়া! সে স্থান 
ত্যাগ করিলেন।, 

উদ্মাদিনীর স্থায় ছিযনবলনে, কর্দযাক্তশরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দমনস্তী ক্রমে 
চেদীরাজোর ভিতর আসিয়া পড়িলেন। একদিন চেদীনগরের রাজপথে ভ্রমণ করিতে 
করিতে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী হইলে রাজমাতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া দাসী দ্বারা 
তাহাকে ভাকাইয়া পাঠাইলেন ও তাহার পরিচয় পাইয়া সন্মেহে তাহাকে 'আশ্রয় দিলেন । 
পরে রাজমাঁতা নলের সন্ধান করিতে লাগিলেন । | 

এদিকে নল দমযন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্,রে আসিয়া! দেখেন, দাবানলে এক 
প্রকাণ্ড সর্প দগ্চগ্রায় হইয়াছে । ম্বভাবকরুণ নল নিজের বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া অগ্নিমধ্যে 
প্রবেশপূর্্বক সর্পকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু হিং সর্প তাহার নিজের হ্বতাব ত্যাগ 
করিতে পারিল ন1; সে নলকে দংশন করিল। তাহার বিষে নলের সর্বশরীর বিবর্ণ 

ও মুখমণ্ডল ব্রণঘ্বার! বিরুত হইয়া! গেল। এপ বিরতি ছয্মবেশের উপযুক্ত হইল। 

নল অশ্ববিষ্তায় সুপণ্তিত ছিলেন। অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া খাতৃপর্ণের নিকটে 

সারথ্য স্বীকার করিলেন। তখন তাহার নাম হইল বাহুক। খতুপর্ণ নলের উপর পরম 
পরিতুষ্ট হইলেন। 

এদিকে কন্তা ও জামাতার বনগমন সংবাদে বিদর্ভরাজ নিতাস্ত ব্যাকুল হইয়া 
তাহাদিগকে গৃহে আনিবার জন্ট সকল দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। নাঁনা বন, নানা 
দেশ অন্বেষণ করিয়া দূতগণ চেদীরাজ্যে উপস্থিত হইল । সেখানে দময়্তীর সন্ধান পাইয়া 
তাহাকে সসম্মানে বিদর্তরাজ্যে লইয়া গেল। 

পিতৃগৃহে খৈশবর্য্ের মধ্যে দময়ন্তী আরও অন্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন । সর্বন্ষণই 
পতির চিন্তায় মগ্ন ) সর্বক্ষণ পতির জন্ত তাহার অশ্রবিসঙ্জন | বিদর্তরাজ এখন জামাতার 
অন্বেষণে পুনরায় চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন । 

এক দূত আসিয়া ঘমস্তীকে খতুপর্ণের সারির কথা বলিল। তাহার গুণের পরিচয় 
দমহীর গ্রতি তাহার অন্গরাগ, ইত্যাদিতে দময়স্তী তাহাকে নল বলিয়াই মনে করিলেন, 
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কি গীতার রে কনার ভিনি এক পহিধান হইজেন। হা হউক, তাবে 
দেখিবার জন্যই দময়ন্তী এক কৌশল অবলম্বন করিলেন ।, 
দর নিকট এক তে প্রেরণ কর দত জানাইলেন কে নম নি বলি 

দমযন্তীর দ্বিতীয় হ্থয়ংবর উপস্থিত। খতুপর্ণ দময়ন্তীর রূপ-গুণের কথা ইতিপূর্বে 
শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে অতি সত্তর .বিদর্ভে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । 
নল এই কথায় বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন নাঁ। তিনি ভাবিলেন, ইহার 
মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কৌশল আছে। যাহা হউক নল খতৃপর্ণের সারথি হইয়া বিদর্ভে 
আসিলেন। 

দময়ন্তী গোপন্দে বাহুককে ডাকাইয়! তাহার আচার-ব্যবহারে তাহাকে নল বলিব 
চিনিতে পারিলেন। উষ্ণ অশ্র্জলে পুনরায় ছুইটা হৃদয় মিলিত হইল। এইরূপে 
নলের পরিচয় হইল; অতঃপর নল ও দময়ন্তী নিজেদের রাজ্যে গমন করিলেন। 

নিষধে পৌছিয়া নল পুফরকে পাশাক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। নল খতুপর্ণের নিকট 
পাশাক্রীড়ার সমস্ত কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুফরকে অনায়াসে পরাঙ্জিত 
করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করিলেন। অশেষ ক্লেশভোগের পর পুনরায় তাহাদের সৌভাগ্োর 
উদয় হইল । সতীত্বজ্যোতিঃ কলি-মল ধ্বংস করিয়! পুণ্যপ্রভা বিকিরণ করিতে লাগিল। 

র শকুন্তলা 

কোন সময়ে বিশ্বামিত্র ধষি মহাতপে নিমগ্ন হন। দেবতারা সেই তপন্তা দর্শনে 
ভীত হইয়া মেনক! নামী অপ্ষরাকে তাহার তপন্তার বিশ্ব ঘটাইবার জন্য প্রেরণ করেন। 
মেনক! ব্বপমোহে বিশ্বামিত্রকে মুদ্ধ করেন। ফলে মেনকার গর্ভে তাহার ওউরসে শ্রক 
কন্তা জন্মগ্রহণ করে। মেনকা সন্তংপ্রহুতা সেই ফন্তাকে ত্যাগ করিয়া! হর্গে চলিক্না 
গেলেন। দেবতারা! নিশ্চিন্ত হইলেন। 
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বিশবামিও- টিকার রী অসহায় কাকে একটা রি 
পক্ষী ) তাহার পক্ষদবারা আচ্ছাদিত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল! দৈবযোগে মহধি 
কথ সেই স্থানে (উপস্থিত হইয়া কন্তাটাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাঁন। স্বভাবকরুণ 
খবি শিল্টটীবে নিজের আশ্রমে লইয়া আসিয়া নিজের কন্ঠাক় স্তায় লালন-পাবন 
করিতে লাগিলেন এবং শতুস্ত ( পদ্মী ) পালন করিয়াছিল বলিয়া মেয়েটার নাম রাখিলেন 
শকুস্ভলা। 

মুনির আশ্রমে শকুস্তল! দিন দিন শশিকলার মত বাড়িতে লাগিলেন এবং সেখানে 
অনুয়া ও প্রিয়ংবদ! নামে দুইটা সহচরীর সহিত মনের আনন্দে দিন কাটাইতে 
লাগিলেন। তিনি আশ্রমের বৃক্ষমূলে জলসেচন করেন, তর্লতার বিবাহ দেন, আদর 
করিয়! তরুলতার কত নাম রাখেন। সখী! তাহার সকল কাজে সহায়তা করে। 

ক্রমে ক্রমে শকুস্তলা যৌবনদশায় উপস্থিত হইলেন । 
এই সময় একদিন মহারাজ ছুনস্ত মৃগয়া করিতে আসিয়া মহর্ষি কথের আশ্রমে 

উপনীত হন। কথ নে সময প্রতিতৃলদৈব প্রশমনের নিমিত্ত তীরপধ্যটনে বহি্তি হইয়া- 
ছিলেন। আশ্রমের ভার শকুস্তলার উপর ছিল। শকুস্তলাকে দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হন এবং 
কুস্তলাও দু্স্ত-দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। সখীদের মুখে রাজা ছুম্স্ত শকুস্তলার জন্মবত্তাস্ত 
অবগত হইয়! তাহাকে বিবাহযোগ্যা মনে করিয়া গন্ধবর্ব মতে বিবাহ করিলেন। বিবাহের 
সা্গীম্বরূপ একটী অঙ্গুরীয় শকুত্তলাকে দিয়া রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। বলিম্বা 
গেলেন তিনি সন্বরই তাহাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবেন। 

একদিন শকুস্তল! কুটারত্বারে বসিয়া ছুশস্ত-চিস্তায় মন আছেন, সময় এমন ছূর্ববাসা 
ক্কষি পিয়া! আতিথ্য প্রার্থনা করিলেন। শকুস্তলা পতিচিস্তায় বাহজানশৃন্তা, তিনি 
ছুর্ধানার কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। দূর্বাসা ক্রোধে তাহাকে অভিশাপ দিলেন-- 
“তুই যাহার চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতিথির অবমাননা করিলি, আমি অভিশাপ দিতেছি যে, 
তুই স্মরণ করাইয়া! দিলেও সে তোকে প্মরণ করিবে না।” শকুস্তলা কিছুই জানিতে 
পারিলেন নম!) সী অনন্ুয়া নিকটে ছিল, দে কাদিতে কাদিতে খবির নিকটে ক্ষমাভিক্ষা 
করিতে লাগিল। বহ আরাধনায় খষির ক্রোধ একটু প্রশমিত হইল। তিনি কহিলেন-- 
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খারা 

বদি কোন চি দ্শীইতে পারে, তবেই লে ইহাকে স্বরণ করিবে, অন্থধা নর". খানে 
শরিযংবদাকে এ সংবাদ জানাইল। শবুত্তলাকে কেহ কিছু বলিল না। .. ৰ 

কথ তীর্থে থাকিয়া দৈববাধী হইতে জানিলেন থে, ছমন্মের সহিচ) শহুষধলার 
বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং শকুস্তলা! গর্ভবতী । তিনি পূরব্র হইতেই শুস্তলার উপধুক্ধ 
পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন, এক্ষণে ছুগ্মস্তের সহিত শকুন্ধলার বিবাহের সংবাদ শ্রধণ 
করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কেননা! ছুশ্স্ত অপেক্গ। অদিকতর উপযুক্ত পা 
কেহ ছিলেন ন1। তিনি সর আশ্রমে ফিরিয়া আপিলেন এবং শরুতলাকে পতি 
পাঠাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । 

শুভদিনে কথ ছুই শিল্প ও তরী গৌতবীকে সদ দিয়া শুতলাকে রানথানীে 
পাঠাইলেন। শকুত্তলা কাদিতে.কাদিতে পিতা! ও অন্যান্ত গুরুজন, সখীগণ ও আশ্রমের 
বৃক্ষ লতা সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সখীগণ কাদিতে কাদিতে নিভৃতে 

ঘলিয়৷ দিলেন, “রাজা অবিষাপ করিলে এই অনুরীর সীহাকে দেখাইও তাহারা আশ্রম 
ত্যাগ করিলেন । 

পথে শচীতীর্থে স্বান করিবার সমূয় শকুস্কলাঁর সেই অঙ্গুরীয় ্খলিত হইয়া জলম 
হইল। শকুস্তলা! তাহা বুঝিতে পারিলেন ন1। শাসন সাল রাজার নিসা 
হইলেন। 

র্বাসার শাপে শবুস্তলা সম্বন্ধে কোন কথাই ছুশন্তের যনে ছিল ন1। সুতরাং 
তিনি কোনক্রমেই শকুস্তলাকে পত্বীরূপে ত্বীকার করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন ন]। 
শহুস্তল! লজ্জায় মৃতপ্রায় হইলেন। | 

শিশ্বদিগের সহিত রাজার অনেক তর্কের পর শকুস্তল1 নিজেই তাহার পদ্থীত্ প্রমাণ 

করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। পরে অস্গুরীয়ের কথ তাহার মনে 
পড়িল; কিন্তু দেখাইতে গিয়া দেখেন অঙ্ুরীয় তাহার নিকট ঝই। শকুম্তল! নিরপায় 
হইলেন। শিশ্বেরা শকুস্তলাকে সেখানে রাখিয়া আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। শকুম্তলা! 

একাকিনী কীদিতে লাগিলেন। মাতা-মেনক। আকাশ-পথে আসিয়া তাহাকে লইয়া 
সুষেক্ পর্বতে ভগবান্ কষ্ঠপের নিকট রাখিলেন। কপ ভাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে 
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লাগিলেন। বাকালে রষ্ল লেখানে একট রান সব করিলেন। গুদের নীম 

হইল ভরত। . | 

ইতিমঞ্যে এক হ্ববর শচীতীর্থে একটা রোহিত মস্ত ধরিয়া বিক্রয়ার্থ খণ্ড খণ্ড 
করিয়! ভাহার উদ্ররমধ্যে একটা অন্ুরীয় পাইল। সে উহা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত 
এক ত্বর্ণকারের নিকট উপস্থিত হইলে, স্বর্ণকার উহ! রাজনামান্বিত দেখিয়া তাহাকে 
চোর বলিয়া, সন্দেহ করিয়া নগরপালের হন্তে সমর্পণ করিল। নগরপাল চোরকে 

অগুরীয় সহিত বাজার নিকট উপস্থিত করিলে সেই অঙ্গুরীয় দর্শনমাত্রেই রাজার 
শকুস্তল! সম্বন্ধে সমস্ত কথা মনে পড়িল। তিনি শকুন্তলার প্রতি শ্বকৃত দুর্ব্যবহারের 

জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং কিরূপে শকুস্তলাকে পুনরায় লাভ করিবেন, সেই 
চিন্তায় দিবানিশি অস্থিরচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন। 

একদিন ইন্্র-সারখি মাতলি আসিয়া “দানব-বিজয়ের জন্য ইন্দ্র আপনাকে আহ্বান 
করিয়াছেন” বলিয়া দুক্স্তকে ত্বর্গে লইয়া! গেলেন। বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মাতলি 
স্থমেরু পর্বতের নিকট উপস্থিত হইলে রাজা! দুম্স্ত মহধি কশ্ঠপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
অভিপ্রায় জাপন করিলেন। দুশ্বস্ত রথ হইতে অবতরণ করিয়া পদত্রজে মহর্ষির কুটারের 
দিকে যাইতে লাগিলেন । পথিমধ্যে দেখিলেন একটী বালক এক ভীষণ সিংহকে নির্যাতন 
করিতেছে । তিনি স্ততিত হইলেন। বালক কাহারও কথা শুনিতেছে না। অবশেষে 
“খেল্ন! দিব” এই কথাম্ সে শাস্ত হইল। 

বালককে দর্শনাবধি ছুম্মস্তের মনে এক অনির্বচনীর বাৎসল্যভাবের সঞ্চার হইল। 
তাহার মনে হইতে লাগিল যেন সে তাহার পুত্র, তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্ত তিনি 
হ্যগ্র হইলেন। একটী যাঁটার ময়ূর আনিয়! বালককে দেওয়! হইল। “দেখ, কেমন 

শকুস্ত-লাবপ্য দ্বেখ”-_এই কথ] শুনিয়া! বালকটী বলিয়া উঠিল “কৈ মা কৈ?” রাজ 
হিন্বয়ান্িত হইলেন | এ কি শকুস্তলার পুত্ত্র। গ্বণিতা, অপমানিতা, বিতাঁড়িতা, নিজের 
পরিণীতা পড়্ী শকুত্তলার পুত্র? রাজা অস্থির হইলেন। কিছু পরেই শকুন্তল! সেখানে 
আপিয়! উপস্থিত হইলেন- মীনা, হীনা, মলিনা, ব্রন্ষচারিণী। উভয়েই উভয়কে 'চিনিতে 
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পারিলের'।: জি লই রদ নই গল । বাল নর 
করিলেন। . 

মহধির আশীর্বাদ পাইয়া, 75468747 2 
আপিলেন। যথাকালে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দুম সন্্ীক বানগ্রসথ 
অবলম্বন করিলেন। সম্ভবতঃ শকুস্তলার পুত্র ভরত হইতেই আমাদের দেশের নাঁষ 
হইয়াছে 'ভারতবর্ধ, | 

ডৌপদী 
[ ক্রৌপদী ক্রপদ রাজার কম্থা।। এই নাম ভিন্ন তাহার আরও কয়েকটা নাম আছে__কৃষণ, হাজসেনী, 

পাঞ্চালী ইত্যাদি। ছাপর যুগের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও দ্রোপদীর আর তিন জম্ম অতিবাহিত হইয়াছিল । 
কিন্তু যে যুগে ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, প্রভৃতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা লিপিবদ্ধ আছে, সেই 

যুগেই লোকশিক্ষা, সমাজরক্া, ধর্দপালন প্রভৃতির সম্যক্ পরিস্ষ্রণের নিমিততই পাগুবকুলে জৌপদীর আগমন 
হইয়াছিল। বীরত্ব, তেজদ্থিতা, অহঙ্কারশূন্তা, দয়াদাক্ষিণ্য, সেবাশুত্রষ! প্রভৃতি সকল গুণই একাধারে 

দ্রৌপদীতে বর্তমান ছিল। অঞ্জুন যেমন আদর্শ পুরুষ, জৌপদীও সেইরূপ আদর্শ রমণী। রাজকার্ধ্য পরি- 

চালনায়, যুদ্ধে মন্ত্রণীদানে এবং গৃহকর্মে দ্রোপদীর সমকক্ষ কেহ ছিল না। সংসারের কর্তবা, রাজমহিবীর 
কর্তব্য, অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির পালনব্রত ভ্রৌপদীর , আখ্যায্িকা হইতে শিক্ষণীয় । ভ্রৌপদীর জীবন 
আলোচন! করা এই ক্ষুদ্র স্তকে পুঅসস্তব । তাহার চরিত্র ভারত ইতিহানের এক প্রধান চরিত্র । শ্রীকৃষ্ণ মেকাপ 

স্বাপর যুগের যুগনায়ক, কৃষণছৌপদীও সেইরূপ সেই ধুগের প্রধান ধুগনায়িকা। পাঁপীসন্ত ক্ষত্রিয়কুল 
নিশু'ল করিবার নিমিত্তই যজ্ঞ হইতে ভাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। নিরপেক্ষ আলোচন। হইতে দম্যক্ 
বুঝিতে পার! যাইবে যে, দ্বাপর যুগের পূর্ণত্ব সংঘটন করিষার নিমিত্বই ভ্রৌপদীর আবি9াব হইয়াছিল। 

কেহ কেহ তীহার পঞ্চন্বামী প্রভৃতির সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়! থাকেন। প্রৌোপদীর জক্মবৃস্তাত্ত ও 
চরিত্র-মাহাড্য হাদয়ঙ্গম করিলে সহজেই এই ভ্রম দুর হইতে পারে। দৈবকৃত রলিয়। যাহা! উপহাস 
করা হয়, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে জগৎসংরক্ষণের হেতু মাত্র। বিকৃতমন্তিফ, পিগ্সোনরপরায়ণ বলিয়াই আমর! 
জগৎপালরিত্রীর সমগ্র রখ পরিপূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারি না ।] 

তিন জন্ম পূর্বের ত্রৌপদী দক্ষের এক বন্তারূপে ম্বামীলাভের জন্য হিমাঁলয়ে 
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গারতের নারী 

তপস্যা করিবার সময় গো-মাতার বিরততিক্চক, কাজ করিয়াছিলেন । সেইজ গো 
মাতা ইহাকে তিন জন্মে কুমারীত্ব ঘুচিবে না এবং চতুর্থ জন্মে পাঁচজন স্বামী 
হইবে বলিয়া গভিসম্পাত করেন। কিছুদিন পরে ধর্ম, বায়ু, ইন্্র ও অশ্বিনীকুমারঘয় 
আপিয়। ইহার পাণি প্রার্থনা করেন। দেবগণের এই ব্যবহারে ইনি শিব ও 
বিষ্যুর নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা! করায় বিঞু দেবগগণকে এই বলিয়! শাপ দিলেন 
*তোমর] দেবতা হইয়াও যেমন নরকন্া আকাঙ্ষ1 করিয়াছ, তেমনি ভোমরা নররূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়া এ কন্তাকে কদিন লাভ করিবে। আমিও নরলোকে ধর্ম 
সংস্থাপনের জন্ত ও অধন্ধের বিনাশের জন্য সেই সময় ধরাধামে অবতীর্ণ হইব 1” 

প্রথম জন্মে পাছে বহুপতি লাভ ঘটে, এজন্য এ কন্তা গঙ্গার জলে অকালে দেহত্যাগ 
করেন। ছিতীয় জন্মে ইনি এক ব্রাক্ষণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সংশ্বামী লাভের জন্য 

প্রত্যহ শিবপূজ! করিয়া পাঁচবার “পতিং দেহি” বলিয়া বর চাহিতেন। পূজায় সন্ত 

হইয়! শিব একদিন বলিলেন “তথাস্ত” অর্থাৎ তোমার পঞ্চস্থামী হইবে । এবারও তিনি 

পঞ্চপতি হইবে এই আশঙ্কায় গঙ্গার ম্মরণ লইলেন। 
তৃতীয়বার তিনি কাশীর রাজকুমারী হইয়া হিমালয়ে সংস্বামী লাভের জন্য শিবপুজায় 

নিরতা হন এবং ইন্দ্র, ধর, বাযু ও অশ্বিনীকুমাঘয়ের নয়নপথে পতিত হন। এবার 

দেবতারা ইহাকে বলিলেন, “আমাদের কাহাকেও তুমি পতিরূপে বরণ কর,” কিন্ত 
নকলের আকার প্রকার একই রকম হওয়ায় কাহাকে অপমান করিয়া কাহাকে সম্মানিত 
করিবেন যখন ভাবিয়া পাইতেছেন না, তখন সকলেই বলিয়া উঠিলেন-_“আমরা মকলেই 
তোমার স্বামী হইব।” এবারেও তিনি গঙ্গায় আশ্রয় লইলেন। 

যাহা হউক চতুর্থ জনে প্রাক্তন ফল এড়াইতে.. 1. প্রিয়া পাঞ্চাল দেশের রাজ! 
ক্রুপদের যু হইতে পুরণযৌবনা কষ্তার উদয় হইল। পরে হুড়িনার” রাজপরিবারের 

গাব ইহার স্বামী হইলেন। 
ঘ্বাপর যুগে হস্তিনাপুরে বিচিত্রবী্য নামে চন্্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন। 

তাহার ছুই পুত্র- ধতরাষ্্র ও পাও । ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলিয়! কনিষ্ঠ পাও 

রাজ্য শাসন করিতেন। কালে অন্ধরাজার ওরসে গাদ্ধারীর গর্ভে ছূর্য্যোধন, 
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 ছুশাসন প্রত্ৃতি শতপুত্রের জন্ম হয়। ইহারা কৌরব নামে খ্যাভ। পাতুমহিবী 
কুস্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জন এবং মাত্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয় 
ইহাদের নাম হইল পাগুব। কিছুদিন পরে পাতুর স্বত হইলে যুধিষ্ঠির স্থায়ধর্ান্যায়ী 
রাজা হইবেন স্থির হইলে কৌরবের! ছলে কৌশলে ইহাদের পাচ ভাই ও খাঁভা 
কুম্তীকে বারণাবত নামক স্থানে'পাঠান এবং সেখানে যে গৃহে ইহার! বাস করিতেন, 
তাহা দগ্ধ করিয়া ইহাদিগকে পোড়াইয়৷ মারিবার ব্যবস্থা করেন। ইহারা কৌশলে 
সেই গৃহদাহ হইতে রক্ষা পাইয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া বনে বনে 
ভ্রমণ করিতে থাকেন। এই সময়ে ইহারা সংবাদ পান ভ্রপদকন্তার বিবাহে সমস্ত 
ক্ষত্রিয় রাজাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। উরি জানি পািরাগািরা 
উপস্থিত হন । 

এদিকে জ্পারাজ সর্বগুণসম্প্া বর্তার উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করিতে না পারিয়া 
এক স্বয়ংবর-সভা আহ্বান করিলেন । তথায় রাধাচক্র নামে একটা চত্রযন্ত্র শির্মাণ করিয়া 

খুব উচ্চে স্থাপন করিলেন এবং এ যত্রটার ঠিক মধ্যস্থলে এক ক্ষুদ্র ছিপ্র করিয়া উহার 
উপরে একটা শ্বর্ণমংস্য স্থাপন করিলেন। উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেহই এ 
ঘূর্ণায়মান রাধাচক্রের ছিদ্র দিয়া এ মতন্তের সন্ধান পায় না। তাই উহার প্রতিবিত্ব 
প্রতিফলিত করিবার জন্য নিয়ে একটা স্বচ্ছ জলের চৌবাচ্চা করাইলেন; এবং ঘোষণ! 
করিলেন যে, জলের ভিতর প্রতিবিষ্ব দেখিয়া! যে ক্ষত্রিয়কুমার এঁ রাধাচক্রের উপরিস্থিত 
মতন্তের চক্ষু বাণবিদ্ধ করিতে পারিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে পত্বীরূপে লাভ 
করিবেন। 

বিভিন্ন দেশ হইতে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ত্রৌপদীকে পত্ীরূপে পাইবার নিমিত্ত ভ্রুপদ 
রাজার সভায় আগমন করিলেন; কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে চেষ্ট! করিয়া একে একে সকলেই 
ব্যর্থকাম হইয়। লজ্জায় ও অপমানে অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ঘোষণ! 
করা হইল-_“ক্ষতরিয় রাজাই হউক কিংবা ব্রাহ্মণাদদি অন্ত কোন জাতি হউক, যে কেহ & 
লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তিনি ভ্রৌপদীকে লাভ করিবেন।” অজ্জুন এই ঘোষণা! শ্রবণ করিয়া 
সেই বৃহৎ ধনুতে শর যোজনা করিয়া! লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন এবং প্রৌপদীকে লাভ করিলেন। 
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ইহাতে সমন রানা কুক হইয়া অঙ্ছনের বহি যুদ্ধে রতী হইলেন? কেস লকলেই 
তাহায় নিকট প্রায় শ্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন । 

: শ্বয়ংবরসভাঁ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন অঞ্জন মাতাকে জানাইলেন “আজ 
ভিচ্ষায় একটা .নৃতন বত্ব পাইয়াছি” তখন কুন্তীদেবী গৃহকার্ধে ব্যস্ত থাকায় সে রত্ব না 
দেখিয়াই বলিলেন, প্যাহা পাইয়াছ তাহা তোমর! পাঁচজনে ভাগ করিয়! লও।” এখন 
সমন্ঠা গুরুতর হইল | জৌপদী ভাবিয়া আকুল হইলেন। মাতা কুস্তী যখন জানিলেন 
অজ্ছন দৌপদীর প্রকৃত স্বামী এবং শতীত্বধর্শ-বিরোধী আজ্ঞা তিনিই দিয়া বসিয়াছেন, 
তখন তিনি অন্থতাপ করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে সত্য রক্ষা হয় সেবিচারের ভার 

জ্যে্পুত্র যুধিষ্টিরকে দিলেন । সমস্ত খধি ও গুরুজনদের সহিত শান্্রালোচনা করিয়া পঞ্চ 

ভ্রাতা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন স্থির করিলেন। অগত্যা ভ্রৌপদীও ভগবানকে ম্মরণ 
করিয়া পঞ্চভ্রাতাঁকে পতিত্বে বরণ করিলেন! ৮ 

সেইদিন যুধিঠির ব্যতীত অপর চারি ভ্রাতা ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহা পাইলেন, 
ুধিষ্টির তাহা! কুস্তীদেবীর আদেশে দেবতা, ত্রাঙ্গণ মাতা, স্ত্রী ও পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ভাগ 
করিয়া দিলেন । বিবাহের প্রথম দিনই রাঁজকন্তা! ভিক্ষান্ম ভোজন করিতে কুষ্িত হইলেন 
না বা রাত্রিকালে কুশশ্যায় শয়নে ক্লেশ বোধ করিলেন ন1। 

ক্রুপদরাজ এ সংবাদ শুনিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে, অর্জুন লক্ষ্যভেদ 

করিয়াছেন। তখন তিনি দেশের রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পঞ্চপাগ্ডবের 

হন্তে মহাঁসমারোহে দ্রৌপদীকে সমপ্ণ করিলেন। এই সময়ে দ্বারকাধিপতি 
ভগবান্ শীর্ণ ও তদীয় অগ্রজ বলদেব সেখানে উপস্থিত থাকিয়া এ বিবাহ সমর্থন 
করিলেন। 

ছুরয্যোধন হস্তিনাপুরে ফিরিয়া ছয়ংঘর সভার সংবাদ পিতা ধৃতরাষট্রকে জানাইলেন। 
অন্ববাজ ধৃতরাষই্, ভীম্ম, ত্র, বিছুর প্রভৃতি বিচক্ষণ ও ধাশ্মিক আত্মীয়স্বজন এবং 
সভাসদগণের কথামত পাঁওবর্গধকে হস্তিনাপুরে আনাইয়া অর্ধরাজ্য প্রদান করিলেন। 
অতঃপর ইহাদের রাজধানী হইল ইনজপ্রস্থ। ঘুধিষ্টিরের মত ধর্মরাজকে পাইয়া ইন্জপ্রন্থে 
ধনী, দরিষ, ত্রান্ছণ, অজয়, সকল শ্রেণীর লোকের একজ সমাবেশ হইল । গৌরবে- 
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রীম্প্ে,হুরম্য হস্যো, ইপ্রস্থ লকল রাজধানীকে পরাজিত্ত করিল । আব 
রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদিন দেবধি নারদ আদিয়! নি বা বলিলেন 
পাঁচ ভাইয়ের যখন একই স্ত্রী, তখন পাছে এই স্ী লয়! ভ্রাতৃবিরোধ হয়, এই জন্ত তোমরা 
এক একজন এক বৎসর করিয়া ভ্রৌপদীকে গৃহে রাখিবে। যদি কোন ভাই অপর 
ভাইয়ের আশ্রয়কালীন দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হয়, ভাহী হইলে তাহাকে হাদশবরধ 
বনবাসে যাইতে হইবে । 

একদিন যখন যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী অন্ত্রাগারে ছিলেন, সেই সময় এক ব্রাক্মণকে শত্রহন্ত 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র আনিতে অর্জুনকে বাধ্য হইয়৷ অন্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে 
হয় এবং দ্বাদশবর্ধ বনবাসে যাইতে হয়। সেই বনবাস সময়ে অঞ্জন দেবকার্যে স্বরমত্ত্য 
উপ এই সময়ে তিনি নাগকন্তা উলুগী, এ 

পপ 

নববিবাহিতা স্ত্রী স্থৃভদ্রাকে লইয়া গৃহে আসিয়া প্রথমে তিনি মাতৃদেবীর চরণ বন্দনা 
করিলেন এবং একে একে সকলের আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। পরে ভ্রৌপদীর নিকট 
গিয়া সুতত্রাকে উপহার দিলেন। দ্রৌপদী স্বামীর পর পর কয়েকটা বিবাহবার্তী শুনিয়া 
একটু অভিমান করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত স্বামী আসিয়া যখন কফভগিনী স্থভদ্রাকে উপহার 

ধিলেন এবং সুভদ্রা! যখন বলিলেন “দিদি আমি তোমার দাদী” তখন ভ্রৌপদীর সপত্বী-ছঃখ 
কোথায় উড়িয়া গেল। শ্বয়ংবর-জমী বীরশ্রেষ্ঠ শ্বামীর নৃতন বিজয় গৌরব হুভদ্রা, এই 
যখন তাহার মনে হইল, তখন তিনি স্থৃভত্রাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়৷ বলিলেন-_ 

“বোন,আমি_ এই আশীর্বাদ করি তুমি চির হামী-সোহাগিনী হও" 
কিছুকাল পরে সুভজ্রার এক পুত্র হইল, তাহার নাম রাখা হইল 'অভিমন্থ্য। 

পঞ্চপাণ্ডবের গুরসে দ্রৌপদীরও পর পর পাচটা পুত্র হইল। যুধিঠির ইনজপ্রস্থে রাজশুয় 
বজ্জ আরভ্ভ করিলেন। যজ্ঞসভা অসাধারণ কারুকাধ্যমগ হইল। যজেশ্বর শরীক স্বয়ং 
যজ্জে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে বলদেবও আসিলেন। অন্ান্ত রাস্বারাও আসিয়াছিলেদ এবং 
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ভারতের নারী 

হব্িনাপুরের বর্তমান 'বাজ! কৌরবদের জোষ্ঠ ভ্রাতা দুর্যযোধন এবং তাহাদের মাতুল 
শকুনি আসিয়া পাঁওবছের এব দেখিয়া বিমোহিত হইয়া হিংসায় জলিতে লাগিলেন । 

ক্রুরমতি দূর্য্যোধন প্রভৃতি হস্তিনায় ফিরিয়া পাগুবদের ধ্বংসের ফড়যন্ত্র করিতে 
লাগিলেন। সঙ্থে সঙ্গে পথও আবিষ্কৃত হইল! মাতুল শকুনি পাশ! খেলায় অধিতীয় 

ছিলেন। তিনি পরাশর্শ দিলেন-_কপট পাশা খেলায় পাগডবর্দিগকে হারাইয়া উহাদের 
রাজা গ্রহণ ও অপমান না করিলে, যুদ্ধে উহা্দিগকে পরাজিত করা যাইবে না। 
সেকালে ক্ধত্রিয় রাজাদের নিয়ম ছিল _যুদ্ধ বা পাশা খেলায় আহ্বান করিলে, ইচ্ছা না 
থাকিলেও তাহাতে যোগদান করিতে হইবে। কৌরবগণ যুধিষ্টিরকে পাশা! খেলায় 
আহ্বান করিলেন এবং বাঁর বাঁর হারাইয়! দিতে লাগিলেন। যুধিষ্টির রাজ্য ও পাঁচ 
ভাইকে পথ দ্বাখিয়! হারিয়া! গেলেন। শেষে শক্রপক্ষের প্ররোচনায়... ভ্রোপদীকে পণ 
রাখিলেন এবং এবারও হারিয়া গেরেন। 
_ কৌরবেরা স্বৌপর্ধীকে কৌরব-সভায় আনিবার জন্ভ লোক পাঠাইলে তিনি সভায় 
আসিতে অস্বীকার করিলেন এবং সেই দৃতকে বলিয়া পাঠাইলেন “জানিয়া আইস, ধর্মরাজ 
আগে আমায় পথ রাখিস্া হারিগ্বাছেন, ন! নিজে হারিয়া আমায় পণ রাখিয়াছেন।” 

এ কথার জবাঁষে বিছুর, ভীগ্ম, প্রভৃতি সভাস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্রৌপদীর বুদ্ধিমতার প্রশংসা 
করিয়া দুর্য্যোধনকে জানাইলেন যে, জ্রৌপদীকে পণ রাখিবার অধিকার ধর্মরাজের নাই, 
কারণ ধর্মরাজ্জ আগেই পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু “চোর ন! শোনে ধর্মের কাহিনী? | 

ছুর্যোধন দ্রোপদীকে আনিবার জন্ত দুঃশাসনকে পাঠাইলেন। দ্রৌপদী এবারও আপত্তি 
করায় দুঃশানন ভ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ করিতে করিতে সভায় লইয়া আসিলেন। 
ঘ্রৌপদী ইহাতে ধৈর্যচাত! ন! হইয়া সভাস্থ সকলকেই .বিনয়ে জানাইলেন--“ধর্মরাজ পূর্বে 
হাঁরিয়া পরে আমাকে পথ রাধিয্াছেন,। অতএব আমাকে অপমান করিবার অধিকার 

কৌরবঘের নাই। পরস্ধ ভাহারা আমাকে এইরূপভাবে অপমান করিতে ঘখন বদ্ধপরিকর, 
তখন কি বুঝিতে হইবে ধর্শ একেবারেই ভারতবর্ষ হইতে লু্ত হইয়াছে? কৌরবগণই ত 
ধর্মরাজকে পাঁশাখেলায় জোর করিয়া আবদ্ধ করিয়াছে এবং শকুনি চাতুরী অবলঙ্বন 
করিয়া তাহাকে হারাইয়াছে, বুবিলাম না ধর্শরাজ কি হিসাবে হারিলেন?” ইহাতেও 
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যখন তাহার কথায় সহুত্তর কেহ দিল না, অধিকন্ত কৌরবেরা "দাসী চিলি 
তাহাকে সম্বোধন করিতে লাগিল, তখন তিনি স্বামিগণের তেজ উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা 
করিলেন; কিন্তু তাহার] কেহই স্বাধীন নহেন-_সকলকেই যুধিষ্ঠির পণে হারাইয়াছেন। . 

ত্রোপদীর লাঞছনায় ভীম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভীমগঞ্জনে 
ধর্মরাজজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন*-"জুয়াড়ীর] দাসদাসীকে কখনও পণ রাখিতে 

পারে না। আপনি সমস্ত রাজ্য, দাসদাসী ও আমাদিগকে হারাইয়াছেন। আপনি 
নিজেকে হারাইয়া পরে ভ্রৌপদ্দীকে পণ রাখিয়াছেন, অতএব দ্রোপদীকে অপমান করিতে 
আমি. দিব ন]1” 

পাছে ভীম ক্রোধের বশে ধশ্বরাজকে আরও রূঢ় কথ! বলেন, টিটি তাড়াতাড়ি 
ভীমের পায়ে ধরিয়া! তাহাকে নানারূপ যুক্তি দেখাইয়। নিরস্ত রুরিলেন। ইহাতে 
কৌরবদের আর প্রতিবন্ধক রহিল ন| দেখিয়া! ছুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করিবার জন্ত 
সকলের সমক্ষে কাপড় ধরিয়! টানিতে লাগিলেন। 
" এখন দ্রৌপদী নিরুপায় হইয়া সভাস্থ গুরুজন ও স্থামীদিগকে সম্বোধন করিয়া 

বলিতে লাগিলেন-_“আজ গুরুজন ও সভ্যদের সমক্ষে পিখাচের!স্ত্ীজাতির সর্ব. লজ্জা 
নষ্ট করিতে উদ্চত; সভাস্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কেহই ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন ন। 
বুঝিলাম এতদিনে ভারতের সর্বধপ্ম বিনষ্ট হইতে চলিল। ম্বামিগণ অতুলনীয় বীর হইয়াও 
ধর্শবন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া আজ তাহারা স্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিতেছেন না। 
কিন্তু জানিও, যতদিন চন্্রসুধ্য থাকিবে, ততদিন ভগবান্ নিজে আসিয়া সতীদের বক্ষা 

করিবেন এবং ছুক্কতেরা তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না ।” 

দুঃশাসন ছাড়িবার পাত্র নহেন। ভ্রৌপদীর ধন্মকথায় কর্ণপাত না করিয়া কাপড় 
ধরিয়৷ টানিতে লাগিলেন । প্রোপদী বস্্রধারণে অপারগ হইয়া! করযোড়ে কায়মনোবাক্যে 
ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, ছুঃশাসন আর কোন বাধা না পাইয়৷ সজোরে কাপড় 

টানিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চরধ্য |! যতই কাপড় টানেন, ততই নানাবর্ণের বাশি রাশি 
কাপড় ত্রৌপদীর গাত্র হইতে বাহির হয়। রাজসভাস্থল কাপড়ে ভরিয়া গেল, কিন্ত 
ক্রৌপদী বিবস্তা হইলেন না । ভীম ধৈরধ্য হারাইয়। আবার উঠিয়া দুঃশাসনকে বলিলেন-_ 
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“পাষণ্ড ! তোর টহাতেও যখন জাম হইতেছে না, তোদের সকলকে ফেষপালের মত যনে 
করিয়া এ যাবৎ ক্ষমা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আর ক্ষম! করিব না) তোর বক্ষ নখের 
আঘাতে বিদীর্ণ করিয়া জীবন্ত হৃংপিগ্ড বাহির করিয়া রক্তপান ঘি না করি, এবং সেই 
রক্তে ক্কষ্চার ক্র বন্ধন না করিয়া দিই, তাহা হইলে যেন আমার সদগতি না হয়।” 

সভাস্থ সফলেই ভয়বিহবল হতভম্ব ! দূর্ধ্টোধন এই সময় দ্রৌপদীকে ইঙ্গিত করিয়া 
উরুতে বসিতে খলিলেন। তখন ভীম ভ্রাতাদের অন্থরোধ উপেক্ষা করিয়া বলিলেন-- 

“যে উরুতে এ পাপিষ্ঠ দ্রৌপদীকে বসাইবার বাসনা করিতেছে, অচিরেই সেই উরু ভঙ্গ 

করিব, তবেই "আমার ভীম নাম সার্থক হইবে। উহাদের মারিবার জন্যই আমি 
উহাদের প্রদত্ত বিষ খাইয়া বা জতুগৃহে দগ্ধ হইয়া! মরি নাই।” 

যখন ব্যাঁপরৈ ক্রমেই জটিল হইতেছে ও চারিদিকে অমঙ্গল ধ্বনি উঠিতেছে, 
তখন সকলের জ্ঞান হইতে লাগিল। গান্ধারী এসব সংবাদে ব্যথিত হইয়া অন্তঃপুর 

হইতে ছুটিয়া৷ আসিয়া দ্রৌপদীকে কোলে লইয়া! গর্ভের কলঙ্ক নিজ পুত্রদের শত ধিকার 
দিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদীকে সকল রকম বর দিতে চাহিলেন। ভ্রৌপদীও শ্বশ্তর- 
শ্বাগুড়ীকে প্রণাম করিয়! বলিলেন-_“যদি আমার প্রতি সন্তষ্ট হইয়া! বর দেন, তাহা হইলে 
ধর্দরাজকে কৌরবগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত করুন।” ধূতরাষ্ট্র, ধর্মরাজকে মুক্ত করিবার 
হুকুম দিয়া বলিলেন, -“মা, আর কোন বর প্রার্থনা! কর।” দ্রৌপদী বলিলেন “নিজ- 
গুণে যদি আমায় আর কোন বর দিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে আমার আর চারি 

স্বামীকে মুক্তি দিন।” অন্ধরাজ পাগ্ুবদের সকলকেই মুক্ত করিবার আদেশ দিয়! তৃতীয় 

বর প্রার্থনার জন্য দ্রোপদীকে অন্থুরোধ করিলে ভ্রৌপদী বলিলেন “হে ভরতকুলতিলক ! 
আপনার ত জানাই আছে 'ষে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত তিন বর প্রার্থনা করিবার অধিকার 
কাহারও নাই। তাহার উপর অন্ত স্খসম্পদ্, যাহা কিছু প্রার্থনীয়, তাহা আমি স্বামীদের 
নিকট হইতে না লইয়া! কাহারও বরে সুখসম্পদ ভোগ করিবার অভিলাষ করি না। 
বৃতরাষ্ট্র বলিলেন__“মা আমার সতী-সাবিত্রীর ন্যায় তোমার গৌরব অক্ষ্পন থাকুক, এবং 
চিরদিন তুমি ্ বামিসেবা করিয়! অক্ষয় কীন্তি লাভ কর।” 

: সুক্ত হইয়! পঞ্চপাণুব. ভ্রৌপরীসহ ইন্জপ্রস্থ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছুর্যোধন 
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প্রভৃতি পিতার এই ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া! তাহাকে নানা যুক্তি দেখাই! বলিতে 
লাগিলেন-_“আপনার হুকুম বহাল থাকুক, কিন্তু উহাদিগকে আবার ফিরাইয়া আঙ্গন। 

এবার আমরা যুধিঠিরের সহিত পাশ! খেলিয়া ভ্বাদশবর্ষ বনবাসের ব্যবস্থা করিব?” 

পুত্রবংসল অন্ধরাজা পুত্রদের অনুরোধে পাগ্ুবদদের ফিরাইয়া আনিতে হুকুম দিলেন । 
পাগুবের! গুরুজনের আজ্ঞা অবহেল! করিতে না পারিয়া পাশা খেলায় পুনরায় প্রবৃত হইয়! 
হাদশবর্ধ বনধাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়া লইলেন। 

পাণ্ডবেরা গুরুজনদের , প্রণাম করিয়া মাতৃদেবী কুম্তীকে ধাশ্মিকশ্রেষ্ঠ বিছুরের 
ঘরে এবং স্থুভদ্রাকে দ্বারকায় কৃষ্ণের আশ্রয়ে রাখিয়া ভ্রৌপদীকে লইয়া বনবানে যাত্রা 
করিলেন। বনগমনকালে দ্রৌপদী কুরুকুলনারীগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
বলিলেন-_-“তোমাদের ম্বামীর! যেমন আমাকে বিবস্ত্রা করিয়াছেন এবং খোল! চুলে 
আমাকে এই পথে যাত্রা করাইতেছেন, তেমনি আমরাও ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের 
এঁ দশা দেখিব,-আর দেখিব কি !--দেখিব তোমরা পতিটুঅ্ভাধানা হইয়। এইরূপ 
বেশে মৃতগণের তর্পণ করিয়া হ্তিনাপুরে প্রবেশ করিতেছ।, 

বনে গিয়া পাগুবেরা স্থখে বসবাস করিতে লাগিলেন । সেখানে ধর্মরা্গ 

'আসিয়াছেন শুনিয়। নানাদিগ্দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ট মুনি খষি তাহার নিকট ধন্মোপদেশ 

গ্রহণ করিতে আসিতেন। পাগুবগণ ইহাদের ষথোচিত সমাদর করিতেন এবং ত্রৌপদী 
স্বহত্তে গৃহকণ্ম ও রন্ধন করিয়া অতিথি, অভ্যাগত সকলকে পরিতোধপূর্বক আহার 
করাইতেন এবং সর্বশেষে নিজে অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিতেন । 

যখন কৌরবেরা শুনিলেন পাগডবেরা বনে গিয়াও অশেষ প্রকার সুখ ভোগ 
করিম্তেছেন এবং ভ্রৌপদীর গুণে অজন্ন অতিথি পরিতোষপূর্বক ভোজন করিয়া 

যাইতেছে, তখন ইহার! ঘৌপদীর সতীত্বের গৌরব ক্ষুণ্ন করিবার জন্য এবং পাওবদের 
অতিথিসংকারে পরাজ্ুখ করিবার জন্য ছুর্বাসার শরণাপন্ন হন। যখন ছুর্ববাসা মুনি 
বহুসহন্র শিল্ত লইয়া পাওবদের অতিথি হইবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন, তখন 
ভ্রোপদী ভোজ্যাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া গৃহকশ্ম করিতেছেন। উপায় কি? দ্রৌপদী 
ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন । ভক্তবৎসল আসিয়! দেখা! দিলেন এবং দ্রৌপদীর ছাড়িতে 
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ভারতের নারী . 

কিছু আছে কিসা সন্ধান লইয়া দেখিলেন,--ভবৌপদীর ভুলি একটা শাক আছে, 
তাহাই ভগবান গ্রহণ করিয়া! বলিলেন “তৃপ্তোহস্মি” | "তশ্মন্ তুষ্টে জগং তুম সঙ্গে 
সঙ্গে জগৎ তৃপ্ত হইল। দুর্বাসা! শ্য্িসহ ভোজনের তৃত্তি লাভ করিয়া উদগার করিতে 

করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। 
এই সময় ভগবানকে নিকটে পাইয়া দ্রৌপদী কাদিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--“হে 

মধুস্থদন! আমি পরম বীর্যবান পাণডবগণের পতী, আমার পুত্রগণ সকলেই বীর, 
আমি দ্রুপদরাজ-কন্যা, বীরবর ধৃষ্ট্যুয়ের ভগিনী, তোমুর প্রিয়সখী, তথাপি আমাকে 
কৌরবের! কি করিয়া অপমান করিল?” প্রত্যুতরে ভগবান্ বলিলেন,__“অধর্দনাশের 

জন্তই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। তুমি কাদিও না, অধন্মের বিনাশ তোমার 
স্বামিগণ দ্বারাই করাইব। ৮০০০০০০০০১০ 
পাইবে ন1।” 

একদা পাগুবগণ দ্রৌপদীকে নিন দীালিরন সিনুরাজ জয়দ্রথ 
সেই সময় এ বনে উপস্থিত হইয়া! দ্রৌপদীকে একাকিনী দেখিয়া তাহার সতীত্ব হরণ 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। দ্রৌপদী ধন্মশকথায় জয়দ্রথকে পাপবাসন! পরিত্যাগ 
করিতে বলেন, কিন্তু জয়দ্রথ ধশ্মকথা ন1 শুনিয়া! তাহাকে বলপূর্বক রথে উঠাইলেন। 

দ্রৌপদী শক্রবিনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া ভগবানকে ম্বরণ করিতেছেন, 
এমন সময় ভীমসেন আসিয়া রথসমেত জয়দ্রথকে ধরিয়া ধর্মরাজের নিকটে আনিলেন। 

ধর্শরাজ জয়দ্রথকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু দ্রৌপদী ভীমকে বলিলেন-__“উহাকে 
আমাদের দাসত্ব স্বীকার করাইয়া, মাথ! মুড়াইয়া ছাড়িয়া! দাও।” প্রৌপদীর কথায় 
জয়দ্খ সম্মত হইলে ভীম তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। 

 দ্বাদ্শবর্ধ এইরূপে কাটিয়া গেল। এবার অক্ঞাতবাসের পালা । এই সময়ে নকলে 

ছন্নবেশ পরিধান করিয়া বিরাটরাজার আশ্রয়ে চাকুরীর অন্বেষশে গেলেন। বিরাটরাজ 
সকলকেই কাজে নিযুক্ত করিলেন। ভীম পাচক, দ্রৌপদী রাজপরিবারের বেশ-ব্য্যািস- 
কার্যে “সেরিঙ্ী” নামে, এবং 'আর চারি ভাই অন্ঠান্থ কার্ধো/ নিযুক রহিলেন। রিরাটি” 
রাজগৃহে সৈরিষ্ধীর রূপ-লাবণ্য দেখিয়া ছৃষ্টের দল কুমন্ত্ণী করিতে লাগিল। রাজস্ঠালক 
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বীচক নিজ বীরত্ধে বিরাটরাজের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি একদিন. 
সৈরিজ্জীকে তাহার গৃহে যাইতে বলায় রাণী  সৈরিজ্্ীকে কীচকের গৃহে পাঠাইলেন। 
কীচক দৈরিস্্ীকে একাকিনী পাইয়! নিজ কু-অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। দৈরিস্্রী এরই 
অজ্ঞাতবাসে নিজ পরিচয়দানে অক্ষম হইয়া! বলিলেন_.“আমার পঞ্চ গন্ধর্বব স্বামী আছেন। 

তাহার! সর্বদাই আমাকে রক্ষা করিতেছেন। কোনরূপে আমায় লাভ করিতে চাহিলেই 
তাহারা! তোমায় সংহার করিবেন” কীচক তবুও পাপাভিপ্রীয় ব্যক্ত করিতে কুষ্টিত 
হইলেন না। একাকিনী রমণী কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া 
ভগবানের শরণ লইলেন। কাচ তাহার বন্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানিলেন। ইহাতে সৈরিস্জী 
ক্রোধ সংবরণ করিতে ন1 পারিয়! নিজ বস্ত্র ছিনিয়৷ লইবার জন্য এমন জোরে টান দিলেন 
যে কীচকের মত বীর, বিরাটরাজের প্রধান সেনাপতি, ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। 
ইত্যবসরে দ্রৌপদী রাজসভায় আসিয়! যুধিষিরের নিকট সকল কথা বলিতে আরস্ত 
করিলেন। কীচকও ক্রোধে ও অপমানে অস্থির হইয়া সভামাঝে আসিয়া দ্রৌপদীকে 
পদাঘাত করিলেন । ইহাতে দ্রৌপদী ভীমকে ম্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন-_- 
"হে মধ্যম পাগ্তব, তৃমি ভিন্ন এ অপমানের প্রতিশোধ দিবার কেহই নাই।” পরে বিরাট- 
রাজকে বলিলেন--“মনে করিয়াছিলাম আপনি ধাশ্মিক, কিন্তু দেখিতেছি কীচক নির্দোষ 
নারীর উপর এতাদৃশ অত্যাচার করিলেও আপনি কোন বিচার করিতেছেন না। আরও 

দেখিতেছি, আপনার সভাসদ্গণের মধ্যে কেহই ধাশ্মিক নহেন।” এই সময় ধর্মরাজ 
ইঙ্গিত করিলে ত্রৌপদী অস্তঃপুরে চলিয়া গেলেন । 

ইহাতে ভ্রৌপদীর ক্রোধের নিবৃত্তি হইল না; তিনি ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। 
আনুপুব্বিক সমস্ত ঘটন! জানাইলেন। ভীম বলিলেন-_প্যদি কীচক পুনরায় পাপপ্্রস্তাব 
করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে অস্তঃপুরে নৃত্যশালায় লইয়া আসিও$ সেখানে আমি 
তাহার প্রাণবধ করিব।” কীচকের লালস! দিন দিন বুদ্ধি পাইতে লাগিল। ত্রৌপনদী- 
প্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি পুনরায় পাপ-বাসনা ব্যক্ত করিলেন । 
এবার দ্রৌপদী াহাকে নৃত্যশালায় সাক্ষাৎ করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। দৈরিষ্থীবেনী 
ভীম এক লাখিতে কীচককে বধ করিলেন। কীচকের অন্তান্থ ভ্রাতা? ভৌপনীকেই 
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চিলির টানটান টির ফিকে 
টি্লিয়! তৌপদীকে শ্বশানে ধরিয়! লইয়! গেলেন। ভীম এ সংবাদ পাইয়! শশানে গিযা 
কীচকের একখত পাঁচ ভাইকে বধ করিলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল--জৌপদীর 
নধর স্বামীরাই সর্বনাশ করিতেছে। বিরাটরাজও তয় পাইয়া দ্বৌপদীকে ভীহার বাড়ী 
ছাড়িয়া যাইবার আদেশ দিলেন। ভ্রৌপদী ১৩ দিন সময় চাহিলেন। ইতিমধ্যে বিরাট- 
রাজের বিক্ুহ্ধে কৌরব ও ত্রিগর্ভরাজ যুদ্ধ ঘোষণা! করিলেন। শক্রপক্ষ ভীম ও অঞ্ছুনের 
বিক্রমে পলাইতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে এক বংসর অজ্ঞাতবাস শেষ হইল। বিরাটরাজ 

ইহাদের প্রকৃত পরিচয় পাইয়! অঙ্ছন-পুত্র অভিমঙ্গ্যর সহিত নিজ কন্তা উত্তরার বিবাহ 
দিলেন। 

পাণডবগণ অজাতবাস হইতে মুক্ত হইয়া নিজরাজ্য চাহিয়া! কৌরবদের নিকট দৃত 
পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠির ও ভীম বলিয়া দিলেন, “যদি রাজ্য দিতে কৌরবদের অসম্মতি 
থাকে, তাহা হইলে অন্তত; পাঁচ ভাইয়ের বাস করিবার-জন্ত পাঁচখানি গ্রাম দিলেই আমর! 
শান্তিতে বাদ করিতে পারিব।” ভুষ্ট দুর্য্যোধন দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন-_“বিনাযুদ্ধে 
নাহি দিব শুচ্যগ্রমের্দিনী ।” 

নিরুপায় হইয়া! পাগুবের! যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৌরবপক্ষে 

পূর্ব হইতেই সমস্ত বড় বড় বীর ও রাজগণ যোগদান করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র দ্রুপদ- 
রাজ, তাহার পুন্ ধৃষ্ট্যু়, বিরাটরাজ, প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ পাগ্বপক্ষে রহিলেন। 
খারকার রাজা শ্বয়ং শ্রীকষ্চ এখনও কোন পক্ষ গ্রহণ করেন নাই। পাগ্বের! তাহাকেই 
দুতরূপে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ত কৌরবদদিগকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু 
ঘ্ৌপদী ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তিনি শ্রীরুষ্ণকে বলিলেন,-“হে মধুন্দন ! ধর্মরাজ 
জ্ঞাতিব্ধভয়ে সন্ধি করিতে চাহিতেছেন, আমারও ইচ্ছা নহে জ্ঞাতিবধ হয়, কিন্তু বধ্যকে 

র্ধ না করিলে যে পাপ হয়, তাহা ত তুমি জান। অতএব আমি বিশেষ কিছু বলিব না, 
কেবল এই কথা বলি--যদি আমাদের হৃতরাজ্য কৌরবের। প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা 
হইলে সন্ধি করিও ন1।” 

াযের নৌ ধর প্রস্তাব লইয়া গেলে উহার লরি কর্ণপাত 
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করিলেন না বরং ভীফকে নিজেদের পক্ষে যৌগ দিতে অনুরোধ করিলেন। ভর, 
বলিলেন, “পরে বগিব।” কিছুদিন পরে কৌরবদের যাতায়াতে প্রীরফ অতিষ্ঠ হই 
বগিলেন--“আমার নি্রীভঙ্গে যাহার মুখ আগে দেখিব, সেইদিকে যাইব ।” ধনমদে 
গর্বিত দুর্ধ্যোধন সর্বাগ্রে গিয়া শ্রীকফের শিরোদেশে আসন গ্রহণ করিলেন। অঞ্জন 
পায়ের নীচে আসন লইলেন। শ্তরীরুষ্ণ উঠিবার সময় অঙ্জুনকেই প্রথমে দেখিলেন। তিনি 
দুর্য্যোধনকে জানাইলেন “পাগ্ুবপক্ষেই তাহাকে যাইতে হইবে, তবে তাহার সমস্ত সেনা 
কৌরবপক্ষে থাকিবে। অতঃপর দুর্্যোধনের অনুরোধে শ্রী পাগুবপক্ষে অস্ত্রধারণ 
করিবেন না জানাইলেন। 

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৮ দিন ঘোরতর সংগ্রাম চলিল। অঞ্ছুন জাতিবধভ়ে যু 

হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ত সারধি ক্রন্ফ্কে রখ ফিরাইতে বহু অন্থরোধ করিলেন। শরীক 
$ ১৮ দিন যুদ্ধের সময় নানারপ ধর্দরকথা ও যৌগিক পন্থা দেখাইয়া অঞ্ছুনকে যুদ্ধে নিয়োগ 

করিলেন। এ উপদেশবাণী “গীতা” নামে অভিহিত। ভীম কৌরববংশ ধ্বংস করিলেন, 
এবং কৃষ্ণার অপমানকারী ছুঃশাসনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও তাহার বক্ষ বিদারণ করিয়! হংপি্ডের 

তপ্ত রক্ত পান করিলেন। পূর্বের প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইল। পরে তিনি ছুষ্টমৃতি 
ছুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করিয়া! দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ লইলেন। ভ্রৌপদী তাহার 
পুত্রহস্তা অশ্বখামাকে বধ করিবার জন্য ভীমকে অন্থরোধ করিলেন। ভীম অশ্বখামাকে 

পরাস্ত করিয়া তাহার মন্তকমণি আনিয়া দ্রৌপদীকে উপহার দ্রিলেন। এইরূপে ভারতের 
ক্ষত্রিয় বশ একরপ নির্খুল হইল। কৌরবপক্ষের পরাজয় হইল এবং তাহাদের পাপ- 
কার্যের ফল ফলিল। পাগুব্গণ বনু জ্ঞাতিব্ধ দেখিয়া! মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন । 

"উত্তরার শিশুপুক্র পরীক্ষিতের উপর রাঁজ্যভার অর্পণ করিয়া ঘ্রৌপদীসহ পাণুবগণ হিমালয় 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

ত্রৌপদী ও সত্যভামা-সংবাদ 
পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে একদিন কষ্কপ্রিয়া সত্যভামা শ্বামীর সহিত প্রোপদী-দর্শনে 

যাআ করেন। সত্যভামা ত্রৌপদীকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর বলিলেন, “সখি! 
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তোমার স্বামিগথ আধিতীয় বীর, উহারা তোমাতে সর্বষাই অর । নিররি 
বা! অত-উপবাসে, তীর্থ-জপযজের দ্বারা! উহাদিগকে এতাদৃশ বনীভূত করিয়াছ ?” ত্রৌপদী 
সত্যভামার কথান্ হাসিয়া ঘপিলেন,_“সথি, এরূপ অনস্তুত কথার জবাব দিবার শক্তি 
আমার নাই। "এ সব উপায়ের কথা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। মন্ত্র যাছু বা 

উবধাদি অশিক্ষিত নারীগণেরই স্থামি-বশীকরণের উধধ। ইহাতে স্বামী অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বশীভূত হন না, পরস্ত উষধাদি প্রয়োগে নানাবিধ ব্যাধিত্রস্ত হন। অতএব 
একূপ আচরণ নারীগণের কর্তব্য নহে । সাব নারী কখনও ওসব পথ অবলম্বন করেন 

না, বরং ঘ্বপা করেন। হ্বামী এ সব আচরণের কথ জানিতে পারিলে স্ত্রীতে অনুরক্ত না 
হইয়। বরং তাহাকে ত্বণাই করেন এবং জীবন-সংশয় বোধ করিয়া সর্বদাই তাহাধ নিকট 
হইতে দূরে থাকেন-_সাপ লইয়া গৃহে বাসের স্তাঁয় সশহ্বচিত্তে কালযাপন করেন। অতএব 
সখি, ওসব উপায়ে স্বামীকে বশীভূত করা যায় ন!। 

“আমি পঞ্চপাগুবকে বশীভূত করিতে পারিয়াছি, একথা যদি সত্য হয়, স্বামীর! 
আমাতেই একান্ত অনুরক্ত যদি স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলে বলিতে হইল আমি কি 
করিয়া শ্বামীদের মনোরঞ্জন করিয়াছি | 

“ভগ্রি আমি ক্রোধাদি ত্যাগ করিয়া সর্বদা পাগুবগণের ও তাহাদের অগ্তান্ত 

স্রীদের সেবা-শুশ্রষা করি। অভিমানিনী না হইয়া, কোনরূপ দুর্বাক্য প্রয়োগ না 
করিয়া, বা কোনরূপ অবাধ্য ন! হইয়া তাহাদের সকলের ইঞ্গিতমাত্র আদেশ পালন করি। 

তাহাদের ন! দেখিলে প্রতিমূহূর্ত আমার কাছে অন্ধকার বোধ হয়। তাহারা কোথাও 
গেলে আমি সকল ভোগবিলাস পরিত্যাগ করি এবং তাহাদের মঙ্গলকামনায় তপশ্য! 

প্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ করি। আমি প্রত্যহ অতিযত্বে গৃহমান্জনাদি করি, যথা সময়ে 
রন্ধন করিয়া"স্বামীদের পরিতোষপূর্বক ভোজন করাই। 

“কখন কোন দু্টম্থভাব স্বীলোকের সঙ্গে মিশি না, একাকিনী যেখানে সেখানে 

যাই না বা গৃহদ্বারে বা গবাক্ষপথে দীড়াই না। স্বাযিগণের সহিত পরিহাসচ্ছল ভিন্ন 
অন্য কোন সময়ে উচ্চহাস্ত করি না, এবং সর্বদা! সত্যপথে থাকিয়া স্বামীদের সেবা! ফরি | 

“আমার স্বামিগণ যে ব্রব্য আহার করেন না, তাহা আমি কদাচ আহার ফরি 
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ন! বা স্পর্শ করি না। তাহাদের আদেশে আমি বস্তরালঙ্কারে ভূযিত হই। শাশুড়ী ও 
গুরুজন আমাকে যে উপযদশ দিয়াছেন, তাহাই আমি পালন করি। আমার স্থামিগণ 
ধাশ্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও শান্তম্ভাব তথাপি আমি শ্রদ্ধা ও ভয়ের সহিত 
তাহাদের সেবা! করিয়া থাকি। 

“হে ভদ্রে, আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীলোকদের একমাত্র ধর্ম । 
পিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি। স্বামীর অপ্রিয় কাধ্য করা স্ত্রীলোকের পক্ষে 

বড়ই গহিত। পতির মৃত দেবতা নারীর আর কেহই নাই। পতিই আমাদের 
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের মূল। তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আমি কখনও শয়ন, আহার 
বা অলঙ্কার-পরিধান করি না। আমি প্রাণাস্তেও শাশুড়ীর নিন] করি না শাশুড়ীর 

সেবা ন! করিয়া জলগ্রহণ করি না, কখনও তাহাকে বাদ দিয়! উত্তম জব্য গ্রহণ করি ন1। 
“আমি ধন্মরাজের সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখি এবং পোন্ঠগণের ভরণপোষণে 

কর্টট করি না। আমি নিজে বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া সংসারের সমস্ত গুরুভার বহন 

করিয়া থাকি। সমুদ্র যেমন জগতের সব জলরাশির হিসাব রাখে, আমিও সেইরূপ 
মহারাজ যুধিঠিরের বিপুল রাজ্য ও সংসারের হিসাব রাখি । 

“সকলে শিদ্রিত হইলে আমি শয্য| গ্রহণ করি ও সকলে জাগ্রত হইবার পূর্বেই 
শয্যাত্যাগ করি এবং সর্বদ1 সত্যে রত থাকি । সখি, আমি যে প্রকারে স্বামীদের বশীভূত 

করিয়াছি, তাহা সমন্তই তোমায় বলিলাম । তুমি যদি আমার স্বামিন্বখে হিংসা কর এবং 
আমার মত হইয়া প্রীরুষ্ণকে বভূত করিতে চাও, তাহা! হইলে আমার মত হইয়! দৈনন্দিন 
কাধ্য ও ধশ্ম পান্নন কর। 

“ভগ্মি, তোমায় উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। তথাপি তুমি 

খন সখীভাবে আমায়” বিদ্ধীপ করিয়াছ, তখন প্রত্যুত্তরে সখ্যভাবেই তোমায় উপদেশ 
দিভেছি--“ম্বামীই শ্রীলোকের একমাত্র গতি ও আশ্রয়স্থল। স্ত্রী-স্বামীর ধর্মের সহায়, 
কম্দের সঙ্গিনী” ।” | 

_* দ্রৌপদীর কথায় সত্যভামার চমক ভাঙিল। মনে মনে ভাবিলেন-_প্রিয়সখীকে 
না থাটাইলেই ভাল হইত। বলিলেন- “ভগিনী | না বুবিয়৷ তোমায় ঠাট্টা! করিয়াছি 

১৪৫ 
ডু 



ভারতের নারী: 

বলিয়া ক্রট লইও দ11” ছুই সখী এবারে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। পরে সত্যভাম! 
বিদ্বায় গ্রহণ করিলেন । 

০ 

গান্ধারী 

মহাভারতের যুগে আমরা ফে-ককটা উন্নতচরিত্রা ভারত-রমলীর পরিচন্ পাই, 

তাহাদের মধ্যে গান্ধার-রাজকন্তা। ধৃতরাষ্ট্রপত্রী গান্ধারীর চরিত্র শ্রেষ্ট ও আদর্শ. বণিয়া 

মনে করি। স্বভাব-ছুর্ঘল ভোগবিলাসময় নারীজীবনে গান্ধারী যে অপূর্ব তেজস্বিতাঃ 

ধন্থান্ছরাগ ও আত্মত্যাগের পূর্জ্যোতিঃ উন্তাদিত করিয়! তুলিয়াছেন, তাহা৷ খুব কম 

নবীর চরিত্রে দৃষ্ট হয়। শতবীরের জননী রাজরাজেশ্বরীর এমন সর্বত্যাগিনী সন্যাদিনী 

সৃতি সত্যই দুর্নভি। 
গান্ধারের অধিপতি রাজ! সবল স্বীয় কন্যা গান্ধারীর বিবাহ দিতে ব্যস্ত হইলে 

হস্তিনাপুর হইতে এক দূত আগিয়া সংবাদ দিল যে, ভীম্মদেৰ গান্ধারীর সহিত জন্ানধ 

পুতরাষ্ট্ের বিবাহ দিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়াছেন। ধনে, মানে, কুলে, শীলে, বীরত্বে 

ধুতরা অপেক্ষা ভাল পাত্র কেহ না থাকিলেও গান্ধারীর মাতাপিতা৷ জন্মান্ধকে কন্ধা 

সম্প্রদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধিমতী গাদ্ধারী বুবিতে পারিলেন__ 

ভী্মঘেবের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিতে পারে না। যদ্দি তাহার পিতা ভীন্মদেবের প্রস্তাব 

প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে স্ববংশে নিহত হইবেন। গান্ধারী পিতাকে বণিলেন-_- 

গ্বিধির বিধান খণ্ডাইবার শক্তি কাহারও নাই। পতি খঞ্জ বা অন্ধ হইলেও তিনিই 

পরম গুরু, তিনিই আমার দেবতাঁ। আমি যেন অন্ধ রাজাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে 

মনে প্রাণে ভাগবানিয়া! নারী-জীবন সার্থক করিতে পারি 1” 

গাঙ্ধার-রাজ ও তাহার পত্রী কন্তার মুখে এই কথা শুনিয়া নারীকে সাধারণ 

, রী বলিয়া ভাবিতে পারিলেন না। ভাবিলেন ইনি সাক্ষা রি মর্যলোকে 

: নারীচরিজ্রের উজ্দ্রন আদর্শ রাখিবার জন্যই ইহার জন্স। 
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গাঙ্ছারী 
উভছিনে শুভক্ষণে যহাসমারোহে অন্ধরাজা ধূতরাষ্ট্রেরে সহিত গান্ধারীর বিবাহ 

হইয়া গেল। স্বামীর দৃষ্টিশক্তি নাই বলিয়া নিজেও দৃষ্টিহথ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন এজন 
বিরাহের পূর্বেই গান্ধারী চক্ষে বন্ধ বািয়া নিজেও অন্ধ সাজিয়াছিলেন। চারি চক্ষের 
শুভদৃতি না হইলেও মনে প্রাণে শুভ মিলন হইয়া গেল। গান্ধারী শ্বশ্তর-ঘর করিতে 
হস্তিনাপুরে চলিলেন। 

হস্তিনাপুরে গান্ধারী পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কুরুবংশের শ্রীব্বদ্ধি আরম্ত হইল। . 
গান্ধারী ও তাহার দেবরপত্ী কুস্তীদেবী সন্তানাদি প্রসব করিয়৷ বংশের গৌরব বৃদ্ধি 
করিতে লাগিলেন। গান্ধারীদেবী শত-পুত্রের জননী হইলেন। তাহার সকল রকম 

সৌভাগ্যনাভ হইল । স্বামী অন্ধ বা! নিজে অন্ধ সাজিয়াছেন বলিয়া! কোন ছুঃখই রহিল না। 

সথথ চিরদিন স্থায়ী হয় ন1। গান্ধারীর সুখও স্থায়ী হইল না। জোষ্ঠ পুত্ত 
দুর্যোধনের মদোগ্মত্ততা ও ক্রুর স্বভাব দেখিয়া! গান্ধারী ভীতা হইলেন। দুর্য্যোধনের 

সঙ্গে সঙ্গে শতপুত্র উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। অন্ধরাজ৷ মৃছ্ভাবে দুর্য্যোধনকে অসৎ পথ 
হইতে ফিরাইবার চে্ট। করিতেছিলেন। ছুধ্যোধন তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেন: না, 

কিন্ত গান্ধারীর ন্যায়বিচার ও শাসনে দূর্যোধন কম্পিত হইলেও, অন্ধ শিতাকে আয়ত্ত 

করিতে পাগিবেন বুঝিয়া গান্ধারীর নিকট হইতে সর্ধদা দূরে দূরে থাকিতেন। ধাশ্মিক 
পাওুপুত্রগণের সহিত সামান্য সামান্য বিরোধ দেখিলে গাদ্ধারী বিচারের জন্য অন্ধরাজকে 

ব্লিতেন। কিন্তু পুত্রবংসল ছূর্বধলহদয় ধৃত্রাষ্ট্র কঠোর শাসন করিতে না পারিয়া 
ছুর্য্োধনকে ধশ্মতত্ব বুঝাইয়! পাওুপুত্রগণের সহিত বিরোধ করিতে নিষেধ করিতেন। 

গান্ধারী বলিতেন, “মূর্থস্ত লাঠোৌযধি।” কঠোর শাসন ভিন্ন ছুর্যযোধন প্রভৃতিকে 
স্বশে আন! অন্ধরাজার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াই গান্ধারী পুত্রদিগকে কঠোর শাসন 
করিবার জন্য রাজাকে বলিতেন। রাজা বপিতেন-_-“আমি জন্মান্ধ বলিয়া রাজা হইতে 
পারি নাই) আমার পুত্রের আমার অপরাধে রাজ্য পাইবে না। এই জন্যই বুদ্ধিমান্ 
পুত্রগণ কুন হইয়া যাঝে মাঝে পাতুপুত্রগণের সহিত বিরোধ বাধাইলেও ন্যায়ধর্শের বিচারে 

তাহারা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অসংপথ পরিত্যাগ করিবে।” 
'ব্য়ংপ্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে পাওুপুত্রগণের যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয় গড়ি । 
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ভারতের নারী 
কুরমতি হুর্য্যোধন উহ স্থ করিতে পারিলেন না। মাতুল শকুনির সহিত পরামর্শ 
করিয়া নাঁনা ছলে নানা কৌশলে পাতুপুত্রগণকে হত্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
একরিন বারণাবতের জতুগৃহে পাগুবগণকে পাঠাইয়৷ উহাতে অগ্নিসংযোগ করাইলেন। 
মহামতি বিছুর 'দিব্যদৃষ্টির বলে এসব জাশিতে পারিয়। পাগুবদিগকে জতুগৃহ হইতে 
পনাইয়! গিয়া! ছন্সবেশে থাকিতে পূর্ব্বেই উপদেশ দেন। জতুগৃহে অগ্নিসংযোগের ফলে 
পাগুবদের মৃত্যু হইয়াছে শ্থির হুইল এবং ছুধ্যোধন ইহার জন্য চারিদিকে আনন্দোৎসবের 
বাবস্থা করিলেন। এই সংবাদ গান্ধারীর নিকট পৌছিলে গান্ধারী শোকে অধীর 

হইলেন। পুত্রগণের 'এইবপ নীচতা ও ক্রেরতা৷ দেখিয়া গান্ধারী নিজেই উহাদের 

মৃত্যুকামন1 করিতে লাগিলেন । দুঃখে ক্ষোভে ক্রোধে অস্থির হইয়া তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের 
নিকট গিয়! পুত্রদের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কামনা করিলেন। ধূতরাষ্ট্র পুত্রদের এইরূপ নীচতায় 
অধীর হইলেন এবং পুত্রদের যথোচিত তিরস্কার করিলেন; কিন্তু অন্ধন্েহের বশে তিনি 

অন্ত কোন দণ্ডাজ! দিলেন না। 
ইহার কিছুদিন পরে জানা গেল যে, পাগডবেরা ছন্পবেশে থাকিয়া ভ্রৌপদীকে 

বিবাহ করিয়াছেন। তখন গান্ধারীর আনন্দের সীম! রহিল না । গান্ধারী তখনই 
মহাসমারোহে পাওুপুত্রগণকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন। নববধূ দ্রৌপদীকে তিনি 
সানন্দে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন এবং আশীর্ববাদ করিয়া বলিলেন, “তোমার স্বামীরা 
চিরধিন জয়ী হইয়া রাজ্য ও হুখ ভোগ করিবে, তুমিও রাণী হইয়া চিরন্থখে এ রাজ্য 
ভোগ করিবে ।” 

কিছুদিনের জন্য স্থখে স্বাচ্ছন্দ্যে গান্ধারী নববধূ ত্রৌপদীকে লইয়া সংসার করিতে 
লাঁগিলেন। দূর্যোধন হিংসানলে জলিয়া-পুড়িয়া মরিতে লাগিল। সবদিক বিবেচনা 
করিয়া রাজা! ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হন্তিনার রাজ্য ছুধ্যোধনকে দিয়া ইন্ত্প্রস্থের রাজ্য 
পাওুপুত্রদের দিলেন । ইনুপ্রস্থে গিয়া যুখিষ্টির প্রভৃতি অতুল এখ্বধ্যের অধিকারী হইয়া 
সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

ই্প্রন্থে রাজ! যুধিষির রাজস্থয় যজ্ঞ আরভ্ভ করিলেন; সমস্ত রাজাই যুধিঠিরকে 
সর্বাশ্রে্ঠ রাজা বলিয়া শ্বীকার করিয়া লইজেন। সকলেই রাজনুয় যে এক একটা 
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কাজের ভার লইলেন। তুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠির নানাভাবে সম্মানিত করিলেও পাগুবের। 
যে সর্বশ্রেষ্ঠ এ ধারণা জন্মিতে তাহার বাকী রহিল না। তিনি উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব 
করিবার জন্য বন্ধপরিকর হইয়া মাতুল শকুনির আশ্রয় লইলেন। মাতুল শকুনির পরামর্শে 
যুধিষ্টিরকে হস্তিনায় আনাইয়া পাশা খেল! স্থির হইল । পাশা খেলায় একে একে 

যুধিষ্ঠির ধন-দৌলত, পাচ ভাই ও দড্রৌপদীকে হারাইলেন। দুর্য্যোধনের আদেশে 
তদীয় সহোদর ছুঃশাসন ভ্রৌপদীকে গ্রকাশ্ত রাজসভায় টানিয়! আনিয়!* নানাভাবে 
লাঞ্চিত করিতে লাগিলেন । 

এই সংবাদ অস্তঃপুরে গান্ধারীর নিকট পৌছিবামাত্র তিনি অধর্মচারী পুত্রগণের 
পাপাচরণে ক্ষুন্ধ হইয়া অব্যক্ত মন্মজালায় অস্থির হইয়া রাজসভায় ছুটিয়া 
আদিলেন। তিশি রাজপদে নিবেদন করিলেন - ছুর্যযোধনকে ত্যাগ করিতে । 

বলিলেন-_-“বহথু আগে দুধ্যোধনকে ত্যাগ কর উচিত ছিল, পুত্রের মুখ দেখিয়া তিনি 

এতদিন তাহাকে ক্ষম। করিয়াছেন, কিন্ত আর নয়, অত্যাচারের মাত্রা তাহার দিন দিন 

বাড়িয়া! চলিয়াছে, রাজলক্ী চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন, প্রাচীন কুরুবংশের মর্যাদার 
হানি হইতেছে, স্ব্গগত পিতপুরুযগণ লাঞ্ছিত হইয়াছেন-_দুর্য্যোধনকে আর ক্ষমা 
করিবেন না।” ধৃতরাষ্ট্র গাদ্ধারীর প্রার্থনা শুনিয়া স্তভিত হইলেন, পিতৃন্গেহের 
দোহাই দিয়া গান্ধারীকে বুঝাইলেন। ্রত্যুন্তরে গান্ধারী বপিলেন-+সৃস্তানের গ্রৃতি 

স্নেহ. মাতারও_ আছে, কিন্ত. পুত্রের কল্যাণের... জনই... তাহাকে .. বদন. করিতে বনিডেছি ই 

গাদ্ধারী পতিব্রতা, পুত্রন্মেহ্ময়ী; কিন্তু সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাহার 
স্যার়পরায়ণতা ও উদার ধর্মবোধ। সমস্ত নারীর প্রতিনিধি হইয়া নয়নের জলে 
তিনি রাজপদতলে বিচার প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে রাজা নির্বাক হইয়া 
রহিলেন দেখিয়া তিনি বুঝিলেন স্বামীও ন্যায়বিমুখ । তখন তাহার বেদনা আরও 

বাড়িয়া গেল। ধার্মিক ধৃতরাষ্ট্রের পত্ী হইয়া ও শতপুত্রের জননী হইয়া তিনি বড় 
আশা! পোষণ করিতেন; কিন্তু আজ তাহার সব আশা! নিশ্মূল হইল। ধৃতরাষ্্রমহিষী 

হইয়াও তাহার পত্থীত্বের মর্যাদার হানি হইল, তাই তিশি গর্ভের কলঙ্ক দুর করিবার 
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অন্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। ম্বামীর কাছে বিচারের আশা! নাই দেখিয়া তিনি স্বয়ং 
বিধাতার, কাছে গ্ভায় বিচারের আবেদন করিলেন এবং যতদিন সেই বিচারের ফল 
দারুণ ছুন্দনরপে আসিয়া উপগ্িত না হয়, ততদিন মৌনভাবে প্রতীক্ষা করিয়া 
রহিলেন । 

গান্ধারীর মৌনভাব দেখিয়া ছুর্যোধন তলে তলে পাগুবগণকে বিনাশ করিতে 

কতসম্ল্প হইলেন । আবার পাশাখেলায় পণ রাখিবার জন্য পাগুবদিগকে আহ্বান 
করিলেন। এবারও ঘুধিঠির পণে হারিলেন এবং রাজ্য ত্যাগ করিয়া চারিভ্রাতা ও 

দ্রৌপদীকে লইয়! বনবাসী হইলেন। 

বার বংসর বনবাস ও 'এক বংসর অজ্ঞাতবাসের পর ফিরিয়া আসিয়া! যুধিঠির 
ইন্প্রস্থের রাজ্য দাবী করিলেন। ভীম্ম, দ্রোণ, বিছুর ও ধৃতরাষ্ট সকলেই 

দূর্য্যোধনকে যুধিঠিরের রাজ্য ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। দুর্যোধন কিছুতেই সম্মত 
হইলেন না। তারপর হয়ং শরীর দূতরূপে আপিয়া পঞ্চপাণ্ডবদের জন্য মাত্র পাচখানি 
গ্রাম চাহিলেন, কিন্তু দ্ভী ছুধ্যোধন বলিলেন, “বিনা যুদ্ধে, নাহি দিব ুচ্গ্র 
মেদিশী।” | 

অগত্যা পাগুবেরা একমাত্র শ্রীকৃষ্ককে আশ্রয় করিয়া কৌরবদের বিপুল শক্তির 
সহিত ধর্শযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? শরীর দু্য্যোধনদের অনেক বুঝাইলেন, 

কিন্ত উহার? শ্রীকুষের কথা শুনিলেন না। গান্ধারী সকল সংবাদ জাশিয়া পাওবদের 
জয় কামনা! করিতে লাগিলেন। ধূতরাষ্্র পুত্রদদের অনেক বুঝাইয়! বলিলেন, তোমাদের 

পরাজয় অবশ্যন্াবী, ধর্মপথের জয় অশিবাধ্য “যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্কো যত্র পার্থ! ধনর্ধরঃ তত্র 

শ্রবিজয়ে! ভূতিপ্রবানীতির্মতির্ম 1” উভয়পক্ষে তুমূল যুদ্ধ বাধিল, সে যুদ্ধে সকলেরই ধ্বংস 
হুইল, কেবল পঞ্চপাগুব বাচিয়া রহিলেন। 

যুদ্ধে জয়ী হইয়া যুধিষ্টিরাদি ভগ্হৃদয়ে শ্রীরুফ্ককে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাপুরের 

রাজপ্রাসাদে আদিয়া! গাদ্ধারী ও ধূতরাষ্ট্রেরে পদধূলি লইলেন। শতপুত্র-শোকাতুর! 
গান্ধারী ন্যায়-পীতিতেগরীয়মী হইলেও মাতৃহদয়ের স্বাভাবিক স্ষেহে তাহার ধৈর্যের 
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তিনি শ্রীকু্কে বলিলেন, “হে নিয়ন্তাঁ! তুমি যখন আমার পুত্রগণকে অধার্দিকরশে 

টি করিয়া তাহাদের বিনাশ সাধনপূর্বক ধর্খের অয়ের উদাহরণ দেখাইলে,: তেমনি 
আমিও পতিসেবার ফলে যদি কোন পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকি, তাহ হইলে নেই 
পুণ্যফলে তোমায় অভিসম্পাত দিতেছি যে, জানিয়। শুনিয়া তুমি যেমন কুরুকুলের 
ধ্বংস ঘটাইয়া এত দুঃখ দিয়াই, সেইরূপ তোমার বংশ তোমার দ্বারাই ধ্বংস হইবে 

এবং তুমিও আত্মীয়ম্বজনহীন হইয়া বনমধ্যে ব্যাধের হন্তে নিহত হইবে ।” 
এখন হইতে পাগুবেরা গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করিয়া কিছুদিনের মধ্যে 

তাহাদের পুত্রশোক ভূলাইয়া দিলেন। পরে গান্ধারী রাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তপোবনে 

গিয়া শেষ কয়দিন গ্রভগবানের চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। তপন্তায় কিছুদিনের 
জন্য বুখশাস্তি লাভের পর ধৃতরাষ্ট্র দেহত্যাগ করিলেন। গান্কারীও সঙ্গে সঙ্গে মেহত্যাগ 

করিয়। স্বামীর সহিত স্বর্গে বাস করিতে চলিয়! গেলেন। 

গান্ধারীর চরিত্র ধূলিমলিন পৃথিবীর নহে-_ইহা অপাধিব- ইহা স্বরগীয়। 

চিন্তা! 

গন্ধরর্বরাজ চিত্ররথের পুত্র মহারাজ শ্রীবংসের গুণের তুলনা নাই। বুদ্ধি, 
বিচারশক্তি ও পাণ্ডিত্যে তাহার তুলন হয় না। যথাকালে চিত্রসেনের কন্যা চিন্তার 

সহিত তাহার বিবাহ হইল। যোগ্যের” সহিত যোগ্যের মিলন হইল। রূপে গুণে 
কেহই চিন্তার সমকক্ষ ছিল ন1। বহুকাল এই রাজাম্পতি পরমস্থখে কাটাইলেন। 

কিন্ত সুখ চিরদিন সমান থাকে না। “কে বড়' এই লইয়। স্বর্গে লক্মী ও শনির 

মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। মীমাংসার ভার অবশেষে মর্ত্যের রাজা ্রীবংসের উপর 
পড়িল। লল্্মী ও শনি উভয়েই গ্রুবংসের নিকট আসিলেন। শ্রীবংস লক্ষমীকেই শ্রেষ্ঠ 
আসন প্রদান কিলেন। শনি বিষম জ্ঞুদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে প্রস্তত 
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হইলেন। মী শ্রীংংসকে আমরা করিয়া টা সির আমি ছায়ার ভাযু 
তামার পশ্চাতে থাকিব।” 

শনির প্রতিহিংসা সত্বরই আরম্ত হইল। তাহার কোপে শ্রীবংসের রাজ্যে 

হাহাকার উঠি? ছুতিক্ষ, মহামারীতে রাজ্য প্রায় জনশূন্য হইয়া উঠিল, অগ্রিদাে সহমত 

সহম্র গৃহ ভন্বীভূত হইতে লাগিল। প্রজার! বকুল ক্রন্দনে রাজার পিকট তাহাদের 

অবস্থা জানাইতে লাগিল। শ্রীবংস সব শুনিলেন, সব দেখি'লন, এবং নিপ্জনই 

বিচারশক্তির ফলে যে আজ সর্বনাশ হইতেছে তাহাও বুবিলেন। কিন্তু কোন উপায় 

আবিফার করা সম্ভব হইল না। অবশেষে শ্রীবংস বনগমনই শেষ উপায় স্থির করিলেন। 

তিনি চিন্তাকে পিতৃগৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন । বণিলেন__“আমারই দোষে 

আজ এই সর্ধনাশ উপস্থিত, তাহার ফল আমি স্বয়ংই ভোগ করি। তুমি আমার সহিত 
অনর্থক কষ্ট পাইবে কেন?” কিন্তু চিন্তা কিছুতেই স্বীকুত হইলেন না। বলিলন-_ 

"তোমার বিপদে আমার বিপদ্, তুমি বনে কত কষ্ট পাইবে, আর আমি কি স্থে পিতৃগৃহে 

রাজভোগে থাকিব? সহত্র কষ্টের মধোও আমি তোমার সঙ্গে থাকিলে পরম স্থথে 

থাকিব ।” শেষে একত্র বনগমনই স্থির হইল। অণিমুক্তার একটা, পুটলী বাধিয়া 

রাজদম্পতি গভীর রাত্রে বহির্গত হইলেন। 

শ্রীংংস ও চিন্তা এক বনমধ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। . যাইতে যাইতে 

দেখিলেন সম্মুধ এক ভীষণ নদী। নদীতে তরঙ্গ উঠিয়াছে। একখানি জীর্ণ নৌকা 

অদূরে ভাগিতেছে ; তাহাতে একজন মাঝি বপিয়া আছে। নদী পার করিয়া দিবার 

জন্ত প্রীব₹ংদ তাহাকে আহ্বান করিলেন । মাঝি কহিল--“পুটেশী ও তোমাদের দুইজনকে 

একেবারে পার করিতে পারিব না । একসক্ধে ঢুইটী করিয়া পার করিতে পারি) যদি 

তোমরা দুইঙ্গনে একদঙ্গে যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইল পুটলী আগে পার কর, অথবা 

পুটলী পরে পার করিব। শনির প্রভাবে বিকৃতবুদ্ধি রাজা পু্টনী আগে পার করিবার 

জন্ত নৌকায় তুলিয়া দিলেন। নৌকা ছাড়িল, মুহূর্তে মায়ানদী অনৃষ্ঠ হইল এবং দৈববাণী 

হইল--"এ তোমারই বিচারশকি পুরস্কার ।” জী রাজদম্পতি ক্র্দকশূন্ 
'হুইলেন। 
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রাত্রি প্রভাত হইল। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি ধীবরের সহিত: 

ইহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কোন মতেই মংস্ত ধরিতে পারিতেছিল না। শ্রবৎস 
তালবেতালপিদ্ধ ছিলেন। তিনি তালবেতালকে ম্মরণ করিলেন। তাহার প্রচুর মস্ত 
পাইল। সন্তষ্ট হইয়। তাহারা একটী মংস্ত ইহার্দিগকে দিয়া গেল। সেই মংস্তাই 

ইহাদের সেদিনের একমাত্র আহাধ্য হইল। 

সেই মংস্ত দঞ্ধ করিয়া চিন্তা তাহা ধৌত করিবার জন্য জলাশয়ে গেলেন! 
'রাজভোগে অভ্যন্ত রাজা কিরপে তাহা ভোজন করিবেন” এই চিন্তা করিতে কগিতে 
চিন্তা জলে নামিয়াছেন, এমন সময় সেই দগ্ধ মস্ত লাফ দিয়া জলে পলায়ন করিল। 
সাধ্বী হাহাকার করিতে করিতে শ্রীবংসের নিকট আগিয়া সব বলিলেন। গ্রীবৎস সব 
বুঝিলেন। সেদিন বন্য ফলমূলে কোনরূপে স্কুধা নিবৃত্তি করিলেন। 

এইরূপে বনে কতকাল কাটিল। অবশেষে কোন নগরে যাওয়াই স্থির হইল। 
একদিন দুইজনে এক কাঠুরিয়াপন্লীতে উপস্থিত হইলেন। দীনবেশ দেখিয়া কাঠুরিয়াগণ 
ই'হার্দের চিনিতে পারিল ন1। তাহার! সাগ্রহে ই"হাদিগকে আশ্রয় দিল। 

মহারাজা শ্রীবংব এখন কাঠুরিয়া। তিনি তাহাদের সহিত বনে কাঠ আনিতে 
যান এবং বাজারে সেই কাঠ বিক্রয় করেন। চিন্তার গুণে কাঠুরিয়াদের স্ত্রীগণ মোহিত 
হইল। তাহার রদ্ধন.তাহাদের নিকট অমৃত বণিয়া বোধ হইতে লাগিল। 

ঘটনাক্রমে একদিন এক সওদাগর নৌকা করিয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। 
শনির মায়ায় নৌকা সেই কাঠুরিয়াপন্লীর নিকট আসিয়। চড়ায় আট্কাইয়া গেল। নৌকা 
কিছুতেই চলিল না। সওদাগর বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শনি এক গণকের বেশ ধরিয়া 
সওদাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "দি কোন সতী আসিয়৷ তোমার নৌকা! 
স্পর্শ করে, তাহা হইলে নৌকা চলিবে।” সওদাগর উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া কাঠুরিয়াপ্ীর 
সমস্ত স্রীলৌককে আনাইয়! নৌকা স্পর্শ করাইলেন। তথাপি নৌকা চলিল না, অবশেষে 
শনির কৌশলে চিন্তাকে আহ্বান করা হইল | সতী মহাবিপদে পড়িলেন। স্বামী গৃহে 
নাই, তাহার কোনস্থানেই যাওয়! উচিত নয়, অথচ একজন বিপন্ন, তিনি একবার মাস্ত্ 

গেলেই সে বিপন্ হইতে উদ্ধার পাইবে।' তাই অনেক আলোচনার পর অবশেষে তিনি 
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স্বারতের ারী 

নদীতীরে যাওয়াই স্থির করিলেন। তিনি স্পর্শ করিবামাত্রই নৌকা চলিল। সওদাগর 
মহা আনন্দিত হইলেন। কিন্তু ভবিস্ততে এরূপ বিপদ্ পাছে ঘটে, এই আশঙ্কা করিয়া 
সওদাগর বলপূর্ববক চিন্তাকে নিজের নৌকায় তুলিয়া! লইলেন। নৌক1 ভাদিয়! চলিল। 

নৌকায় উঠিয়া চিন্তা 'পরিজ্ঞাহি চীৎকার করিতে লাগিলেন । কিন্ত কোন ফল 

হইল ন1।: পাপাত্মা সওদাগর হয়ত রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছে এই আশঙ্কায় সতী শুধ্যের 
স্ব করিতে লাগিলেন, যেন তার রূপবিক্াতি ঘটে। দেখিতে দেখিতে চিন্তার অঙ্গে গ'লত 

কুষ্ঠ দেখা দিল। চিন্তা অনাহারে নৌকার একপার্শে পড়িয়া রহিলেন। 
প্রবংম বনে কাষ্টসংগ্রহে গিয়াছিলেন; আসিয়া দেখেন চিন্তা কুটারে নাই। 

লোকমুখে চিন্তার অবস্থার কথা শুনিয়। তিনি উন্মত্বের মত চীৎকার করিতে করিতে 

নধীতীরে ছুটিলেন। নদীর ধার দিয় বরাবর চলতে লাগিলেন। যাহাকে দেখেন, 

তাহাকেই চিন্তার কথ! জিজ্ঞাসা করেম। 

এইরূপে ঘুরতে ঘুরিতে শ্্রীবংস স্থুরভির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। স্বরতির 
মুখে চিন্তার সকল অবস্থা শুনলেন। স্থরভি তাহাকে সেই আশ্রমে থাকিতে বলিলেন । 

সুরভির দুগ্ধধারে মাটা ভিজিয়া যাইত। শ্রীবংস তাল-বেতালকে ম্মরণ করিয়া সেই মাটা 

ছুই হস্তে ধরিতেন, আর উহা! অমনি স্বর্ণপাট হুইয়া উঠিত। এইরূপে তিনি বহু হ্বর্ণপাট 

প্রস্তুত করিলেন। ] 

অবশেষে শ্রীবংসের লোভ উপস্থিত হইল; তিনি সেই সকল পাট বিক্রয় করিয়া 

অর্থসংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। নদীতীরে একদিন দাড়াইয়া আছেন, এমন সময় 

দেখেন এক সওদাগর বাণিজা করিতে যাইতেছে । তিনি তাহাকে আহ্বান করিয়। সেই 

সকল স্বর্পাট লইয়া যাইতে বণিলেন সওদাগর শ্বর্ণপাটগুলি নৌকায় তুলিয়া লইল। 
শ্রীবংসও সঙ্গে চললেন । 

এত স্বর্ণের লোভ সওদাগর সংবরণ করিতে পারিল না। সে গ্রীবংসকে হত্যা 
করিয়! স্বর্ণরাশি আত্মসাং করিতে উদ্ধত হইল। হস্তপদ বন্ধন করিয়া সওদাগর শ্রীবংসকে 

জলে ফেলিয়া দিল। শ্্রীবংদ তাল-বেতালকে ম্মরণ করিয়া জলে ভাসমান রহিলেন। 
দৈবযোগে সেই নৌকাতেই চিন্তা ছিলেন, তিনি স্বামীর এই ছুদ্দিশ! দেখিয়া একটা 
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বালিশ জলে ফেলিয়া! দিলেন। খ্ট্রীংংস ভাদিতে ভাসিতে চলিলেন। নৌকা! টলিয়া 
গেল। চু. এ 

ভাসিতে ভামিতে ই্রবংস হুবাহু রাজার দেশে মালিনীর ঘাটে আমিয়া উপস্থিত 
হইলেন। কোনরূপে তীরে উঠিয়। তিনি মালিনীর গৃহে আশ্রয় লাভ করিলেন। 

. হ্থুবাছু রাজার কন্া ভন শ্রবংসকে দেখিয়া মোহিত হন। রাজ! কন্তার স্বয়ংস্বর 

ঘোষণা করিলেন। অনেক দেশ হইতে রাজপুত্রের৷ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্র 
প্রবৎসকে ভিন্ন কাহাকেও মাঁপ্যদান করিবেন ন1। শ্রীবৎস এক্ষণে রাজ-জামাতা৷ হইলেন 
এবং রাজগৃহে স্থান পাইলেন। 

ঘটনাক্রমে সওদাগর সেই সকল স্বর্ণপাট বিক্রয় করিবার জন্য বাহু রাজার রাজ্যে 
উপস্থিত হইল। শ্রীবংন সেই সকল স্বর্ণপাট দেখিয়া চিনিতে পাঁরিলেন। সওদাগরকে 

চোর বলিয়৷ রাজার নিকট অভিযুক্ত করিলেন । সওদাগর এঁ সকল ন্বর্ণপাট নিজের 

বলিয়া! প্রমাণ করিতে পারিলেন না; রাজা তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন ।, শ্রীবংস সম 

হণ্পাট নৌকা হইতে আনিতে গিয়া দেখেন সেই নৌকাতে চিন্তা রহিয়াছেন। পুনরায় 
উভয়ের মিলন হইল। স্র্য্ের স্তবে চিন্তার রূপলাবণ্য আবার ফিরিয়া আসিল। ন্থুবাহু 

শ্রবংসের পরিচয় পাইয়া ধন্ত হইলেন। শনির প্রভাবেই এই ছুর্দিশা হইয়াছে বু'ঝয়া তিনি 
শনির স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীবংসের দুঃখের দিন কাটিল। শুভদিনে চিন্তা ও 

ভদ্রাকে সঙ্গে লইয় শ্রীবংস নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। সতীর প্রভায় রাজ্য 

আবার স্থখৈশ্বর্যে হাসিয়া উঠিল। 

বেসুলা 

_.. বেছলা, নিছনি নগরের সায় সওদাগরের কন্তা। রূপে গুণে বেহুলার সমকক্ষ কেহ 
ছিল না। তিনি লমস্ত গুণের আধার। তাহার নৃত্য দেখিয়া কেহ যুদ্ধ না হইয়া 
থাকিতে পারিত না, সেইজন্য সকলে তাহাকে “বেহুলা নাচুনী” বলিয়া ডাকিত। তাহাকে 
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দেখিলে মনে হই, বুঝি ম্বর্গের কোন অগ্গরা মানুষের দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে 
আনিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বেহুলা বিবাহের উপযুক্ত হইয়া উঠিললেন। 

শৈব চাদ-সওদাগর চম্পক-নগরের অধিপতি । মনসাদেবীর প্রতি তাহার অতান্ত 

বিঘ্বেষভাব ছিল।' চাদ সওদাগর পূজা না! করিলে পৃথিবীতে মনসার পৃজ' প্রচিত 

হইবে না'--শিবের এইরূপ আদেশ ছিল বগিয়া, মনসাদেবী চাদের পুজা! পাইবার জন 
বিশেষ চেষ্টা কিতে লাগিলেন । কিন্ত চাদ কিছুতেই তাহাকে পৃক্জা করিতে সম্মত 

হইলেন না। মনসাদেবী অবশেষে তাহার প্রতিফল ফ্বিবার জন্য বিশেযরপে চাদের 

অনি করিতে লাগিলেন। একে একে চাদের ছয় পুত্রকে সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পাতিত 
করিলেন? তথাপি চাদ অধিচলিত, কিছুতেই মনসার পুজা করিলেন না। লোকের সহমর 
উপদেশ, পত্বীর অবিরাম অশ্রপাত, কিছুতেই ভ্রক্ষেপ করিলেন না। মনসার কোপে 

শেষে ধনরত্বসহ চাদের চৌদ্দখানি ডিও জলমগ্ন হইল । চাদ অতি কষ্টে রক্ষা পাইলেন। 

কিছুদিন এইভাবে কাটিল। অবশেষে টাদের আর এক পুত্র জন্মিল, নাম.হইল 

লক্্বীন্দর। ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পত়্ী কত বুঝাইলেন, টাদ কিছুতেই পুজা করিতে 
স্বীকৃত হইলেন না। ক্রমে ক্রমে লক্ষমীন্দরের বিবাহের বয়স উপস্থিত হইল। 

নানাদেশ ভ্রষণ করিয়া ঘটক সায় সওদাগরের বাটাতে আসিয়া উপস্থত হইল। 
বেলার সহিত লক্ষ্ীন্মরের বিবাহ-সন্বন্ধ স্থির হইয়৷ গেল। কিন্তু দৈবজ চাদকে গোপনে 

বিয়া গেলেন “বাসরঘরে সর্পাঘাতে লক্ষীন্দরের মৃত্যু হইবে ।” 
এই বিপদ হইতে রক্ষা! পাইবার জন্য চাদ সাতালি পর্বতে এক লোহার বাসর 

নিশ্বাণ করাইলেন, যাহাতে কোন সর্প সেখানে না আসিতে পারে, তাহার বিশেষক্ধপ 
বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু মনসার আদেশে ঝান্সরনিশ্বাতা এক হুহ্ম ছিদ্র রাখিয়া গেল, 

চাদ তাহা জানিতে পারিলেন না। 

মহাসমারোহে লক্মীন্দরের বিবাহ হইয়! গেল। চীদ পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সেই 
বাসরে রাখিলেন। ক্রীড়া-কৌতুকের পর লক্ষীন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন। বেহুলা জাগিয়া 
থাকিয়া তাহার প্দসেবা করিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে লগ্মীন্দর জাগিয়! উঠিয়া ভাত 

খাইতে চাহিরেন। বেহুল! কোঁনরূপে সেইখানেই রন্ধন করিয়া স্বামীকে খাওয়াইলেন। 
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কিছুক্ষণ পরে উভয়ে নিত্রিত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে সেই ছিত্রুপথে কালনাগিনী সাপ 
গৃহে প্রবেশ করিল এবং লক্ষীন্দরকে দংশন করিল। লঙক্ীন্দর চীৎকার করিয়া! উঠিল, 
ব্হেল৷ জাগিয়! দেখেন তাহার সর্বনাশ হইয়াছে । | 

প্রত্যুষে চাদ দ্বারের সম্মুখে আগিয়৷ বেহুলার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন, বুঝিলেন 
লক্মীন্দর আর নাই। দ্বার উন্মুক্ত হুইল, দেখিলেন স্বামীর বিবর্ণ-শৰ ক্রোড়ে লইয়। 
পূর্ববরান্ত্রের পরিণীতা বালিকা বেহুলা হাহাকার করিতেছে । শোকে, ক্ষোভে টাদ সংসার 
ত্যাগ করিলেন। 

সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে ভেলায় করিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়াই প্রথ!; স্ৃতরাং 
লক্ষমীন্দরকে ভেলায় করিয়! ভাসাইয়৷ দিবার উ'গ্যাগ হইতে লাগিল। কিন্তু বেহুলা 
লক্্ীন্দরকে ছাড়িয়। থাকিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি মুক্তিমতী দেবী- 
প্রতিমার ন্যায় সেই ভেলায় গিয়া বলিলেন ও স্বামীর শব ক্রোড়ে তুঁপিয়া লইলেন। ভেলা 
গাঙ্গুড়ের জলে ভাপিয়! চলিল- যেন সহমত সহশ্র লোকের অশ্রপাতেই ভাসিয়া 'চলিল। 

ভেলা ভাগিয়াই চপিল। কত প্রলোভন, কত বিভীষিকা, কিছুতেই বেহুলার জরক্ষেপ 
নাই। স্বামীর শব বক্ষে দৃট়ভাবে ধরিয়া বালিক1 ভাসিয়! চলিল। কোথায় যাইতেছে 
জানে না, তবুও তার দু বিশ্বাস স্বামীকে আবার ফিরিয়া পাইবে । ভেলা! ক্রমে পচিতে 

আরম্ত করিল; স্বামীর শব গলিত হইতে লাগিল। একদিন এক বোয়াল মাছ লক্ষীন্দরের 

এক অঙ্গ কাটিয়া লইয়া গেল। বেহুলার পরিধেয় বন্ত্র ছিন্ন ও গলিত হইল । এখন 

নিরুপায়, সেই পৃতিগন্ধময় শব বক্ষে ধারণ করিয়া এক মনে তিনি মনসা দেবীর স্মরণ 
করিতে লাগিলেন। সহসা ভেলা নৃতন হইল, স্বামীর শব অবিকৃত হইতে লাগিল, পরিধেয় 
বন্ও নৃতন হইল। 

ভেলা ক্রমে নেতা ধোপানীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নেতার একটী দুষ্ট 

ছেলে তাহাকে বড় জালাতন করিত ধোপানী এজন্য তাহাকে মারিয়া! সমস্তদিন ফেলিয়! 
রাখিত। অবশেষে কাপড় কাচা শেষ হইলে তাহার মৃতদেহের উপর কয়েক ফোটা জল 

ছড়াইয়। তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইত। বেহুলা! কয়েকদিন ধবিয়! 
ইহা লক্ষ্য করিলেন। একদিন গিয়া সহসা তাহার পদঘয় ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন। 
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নেতা বেহুলার মুখে সব কথা শুনিয়া তীহাকে আশ্বাস দিল। নেতা স্বর্গের ধোপানী | 
দেবতাদের নিকট পিয়া! একদিন নেতা বেহুলাকে স্বর্গে লইয়া গেল। স্বামীর শবদেহ্ 
কোলে লইয়া বেহুনা স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। এ 
দেবতারা মকলে বেহুলাকে নৃত্য করিতে অনুরোধ করিলেন । সাধবী-সত্রী স্বামীর 

জন্ত সব করি.ত পারে। স্বামীর প্রাপলাভের আশায় বেহুলা সেই অবস্থায় নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। সকলে সন্ত হইলেন। মনসাদেবীর বরে লক্ষীন্দর প্রাণ পাইলেন। 
বেহুনার প্রার্থনায় লক্ষীন্দরের মৃত ছয় ভ্রাতাও বাচিয়। উঠিল। বেহুলা স্বামী ও ভাহ্ুর- 
ধিগকে লইয়। মৃর্ত্ে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে সতীত্বপ্রভাবে মৃত পতিকে বীচাইয়া 
সতী গৃহে ফিরিলেন। 

বেহুলা ছগ্সবেশে প্রথমে তাহার পিতৃগৃহে আমিলেন, পরে আত্মপ্রকাশ করিলেন। 

স্বৃত পুত্রদকল জীবিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া বনবাসী চাদ গৃহে ফিরিলেন এবং 
মনসার পৃজা! না করিলে কেহ গৃহে আপিবেন না শুনিয়া টাদ মনসার পূজা আরম্ভ করিতে 

বাধ্য হইলেন। সকলে বাটা আপি:লন। মহাসমারোহে মনসাদেবীর পুঙ্জ! হইল, 
মনসাদেবী আবিষ্ভূত| হইয়। চাদকে আশীর্বাদ করিলেন। মনসার বরে চাদের জলমন্ন 

ধনরত্বের উদ্ধার হইল। কিন্তু এই আনন্দের মাঝখানে শীঘ্রই এক বিষাদের ছায়া পড়িল। 

সহ! বেহুলা ও লক্ষমীন্দর দেহত্যাগ করিয়া দিব্য-রথে দ্বর্গারোহণ করিলেন। 
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ভারতের নারী পরিচয় 
[ আর্ধয সত্যতার প্রথম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র এবং ধরে ভারতের ধহ নারী এমন 

এক উজ্জ্বল আদর্শের হৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যে, তাহার প্রভাবে ভারতের সর্বস্থল পুণ্য ও গবিজ্জ হইয়াছে, 

তাহাদের চরিত্র-গাথা যুগে যুগে গীত হইয়া ভারতবর্ষকে মহিমামগ্ডিত করিয়াছে । এই শ্রেণীর পুথাগ্লোক 

কয়েকজন নারীর পরিচয় আমরা! সংক্ষেপে দিলাম; উদেস্ঠ-_ইঁহাদের কথা ও কাহিনী পাঠ করিয়! বর্তমান 
যুগের রম্ণীকুলও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়! নারীত্বের গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ] 

দিতি-_দক্ষরাজ-কন্যা এবং মহধি কশ্তপের পত্ধী। ইহার মতীত্ব-মহিমায় পরিতু্ট 
হইয়া ইন্ত্র, বরুণ, বিষু প্রভৃতি ছাদশ দেবতা ইহার ঘাদশ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। পারিজাত পুষ্প লইয়া ইন্্র ও শ্রীরুষণে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, অদিতি 
তথায় মধ্যস্থ হইয়া সেই বিবাদ ভঞ্জন করেন। 

অনন্থয়া_(১০৯ পৃঃ দেখ )। 

ভন্থা ৰ ইহারা তিনজনেই কাশীরাজের কন্তা। সে কালের 
ভাম্বিক! ক্ষত্রনীতি অনুসারে শান্তন্থৃতনয় ভীম্মদেব স্বয়ন্ধর সভ1 হইতে এই 
অন্থালিক। তিন রাজকন্যাকেই বীর্য্সুক্কে জয় করিয়া আনেন। অন্ব! মনে 

মনে শাহ্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন জানিয়! ভীগ্মদেব তাঁহাকে ফিরাইয়া 
দেন, কিন্তু ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ে শাহ্বরাজ অন্বাকে গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে পর তিনি 

পরশুরামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরশুরামের অনেক অনুরোধ সত্বেও তীগ্মদেব 

স্বীয় সত্যব্রত ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় অন্বাকে যখন গ্রহণ করিলেন না, তখন 

গ্রতিহিংসাবশতঃ; সেই ক্ষত্রকুমারী মহাদেবের তপস্যা করেন। দেবাদিদেব 

আশুতোষ তগন্তায় তুষ্ট হইয়া এই বর দেন যে, পরজন্মে অন্বা ক্রুপদগৃহে শিখত্ী 
নামে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীম্মবধের কারণ হইবেন। পরে অর্থ অগ্নিতে প্রবেশ 

করিয়া দেহত্যাগ করেন। " 

অদ্বিকা ও অন্বাগিকার সহিত ভীনম্মদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের 
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ভারতের নারী 

বিষ বিচিবীর্য অকালে কালগ্রাসে পীর: হাইট যাব দো: 
পাইরীর আশায় শাস্তচ্পড়ী রাজ্মাতা! সত্যবতীর আদেশ ব্াসফেব্রে নে 

: অন্বিকা ও অঙ্থালিকার গর্ভে যথাক্রমে পা ও ধূ়রাষট্রের জয় ইয়। পরে 
দুই ভগিনী বনে গমন করিয়া তপন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন । 

জরুদ্ধত্তী-_( ১১৭ পৃ: দেখ )। 
অহঙ্যা _প্রাত:স্মরদীয় পুণ্যঙ্লোক নারীপঞ্চকের অন্যতম, খধি রী এই 

অহন্যা দেবী। ইহার জোর্টুত্র শতাননদ, রাজধি জনকের পুরোহিত ছিলেন। 
একদা! ধধি-গৌতম ন্বানার্থ গমন করিলে দেবরাজ ইন্্র সেই অবসরে গৌতমের 
রূপ ধারণ করিয়া আসিয়া অহল্যার ভ্রম উৎপাদন করিয়া কাহার সতীত্ব হরণ 

' করেন। গৌতম ফিরিয়া! আসিয় সমস্ত ব্যাপার জানিয়া পত্ঠীকে অভিশাপ 

দিয়া তাহাকে পাষাণময়ী প্রতিমায় পরিণত করেন। অহল্যা নিষ্পাপ ছিলেন, 
তথাপি তাহার স্বামী বুঝিতে না পারিয়া৷ সাঁধ্বীকে অভিশাপ দেন্। বহুকাল 
পরে শ্রীরামচন্ত্র সেই পাষাণনৃপ স্বীয় পাদ্পর্শ বার প্রাণময়ী করিয়! তুলেন। 
পাপমোচনের পর অহল্যা জগতে প্রাতংম্মরণীয় বলিয়! সর্বত্র পৃঁজিতা। 

হন। 

অহল্যাবাঈ-_১৭৩৫ খুষ্টাববে মালবদেশে কৃষিজীবী আনন্দ-রাও সিন্দের ওরলে 
অহল্যাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন । অসামান্তা' রূপবতী এই বালিকা পিতার শিক্ষার 

গুণে অল্পবয়সেই শাস্ত্র এবং শস্্রবিষ্ঠায় বিশেষ পারদশিনী হইয়া উঠেন ইন্দোর 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মূলহর-রাও হোলকারের পুত্র কুন্দ-রাওর সহিত 

ইহার বিবাহ হয়। মাত্র ১৯ বংসর বয়সে এক শিশুপুত্র এবং এক শিশুকন্তা 
লইয়া অহল্যাবাঈ ব্ধিব৷ হন। স্বামী লোকাস্তরিত হইলে তাহার বিপুল 
রাজ্য তিনি দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন । রাণী অহল্যাবাঈ 
হিন্দুধর্মের মৃত্তিম্তী প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। তাহার হৃদয় দয়া-দাক্ষিণ্য গ্রতৃতি 
উচ্চ গুণদ্বারা মণ্ডিত ছিল। সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্মভাষ অঙ্গন রাখিবার 

উদে্তে ধরসপ্রচারকরে তিনি ভারতের বহু তীর্ঘস্থানে লুপ্ত এবং ভগ্ন মন্দিরের 
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ভারতেছলারীগিভিরা 
“সার লাখ বন! যা খাাপনীতেই, ইহার কঁডি শখ 
- তাহারি লা প্রধান করিতেছে। * 

 উত্রা-বিবাটি তা উত্তরা, অঞ্জুন-পুত্র অতিম্থযর পতরী। কুরঙ্গেবেয যুদ্ধে 

স... :..4845075 

সপ্তরখী কর্তৃক অভিম্থ্য যখন. অন্রায়ভাবে নিহত হইলেন, তখন ইহার * 

গর্ভে রাজা পরীক্ষিৎ ছিলেন বলিয়া, ইনি শ্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে 
পারেন নাই। রাজ! পরীক্ষিতের জন্ম হইলে ইনি তপশ্চর্ধ্যায় দেহত্যাগ করেন। 
উত্তরার বীরত্ব ও সতীত্ব অন্ুকরণীয়। 

উত্ভয়ভারভী-_শাগত্রষ্টা সরন্বতী। মশুনমিশ্রের পত়ীরূপে ম্যধামে ইনি উভয়ভারতী 
নামে পরিচিতা। শঙ্করাচার্ধ্য ও মগ্ডনমিশ্রের মধ্যে তর্কযুছ্ে উভয়ভারতী 
বিচারকের আসন গ্রহণ করেন। স্বামী পরাজিত হইলে ইনি নিজে আচার্যের 
সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। পরে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাহার শিল্বত্ব গ্রহণ 
করেন। 

উমান্ুজ্মরী--শতাধিক বৎসর পূর্বে নবন্বীপে “বুনো” রামনাথ নামে এক প্রসিদ্ধ 
নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাহার ব্রান্ধণীর নাম উমান্ুদ্দরী | পণ্ডিত- 

গৃহিশীর সারল্য ও অনাড়ম্বর জীবন তখনকার দিনে অনেক রম্পীর আদর্শ 
ছিল। দেন্যহেতু শাখার পরিবর্তে হাতে একগাছি লালস্তা ও পরিধানে 
জীর্ণ বসন। এই ভূষণেই অলম্কত হুইয়৷ তিনি যেরপ উচ্চহৃদয়ের পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে রুষ্ণনগরের মহারাণী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার 
সতীত্বপ্রভা ও জ্ঞানের জ্যোতি: দারিজ্হুখকে পরাভূত করিয়াছিল। এইরূপ 
আদর্শ জীবন বিরল। 

উর্চিললা--কবিগরু বান্মীকির চির অনাদূতা এবং মিথিলাধিপতি রাজধি জনকের 
অন্যতম স্থন্দরী ও সুশিক্ষিতা কন্তা লক্ষণ-পত্ধী উশ্িলা। সমগ্র রামায়ণ 
কাব্যে বিরহের করুণ ও মর্মম্পর্শা ছবি এই নিঃশবচারিণী কোমলহদয়! 
রাজবধৃ। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ত লক্ষণের আত্মবিলোপসাধন যেরূপ প্রশংসনীয়, 
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লীতাদেবীর জন্ত উদ্দিলার আত্মবিলোপসাধনগ ততোধিক প্রশংসা পাইবার 
যোগা। ভ্রাতার সহিত বনগমনে তিনিই শ্বাধীকে উৎসাহ প্রধান করেন। 
চতুর্দশ বৎসর পরে স্বামী বনবাস হইতে ফিরিয়া আঙিলে কিছুকাল পরে 

তাহার গর্ভে অঙ্গদ ও চন্রকেতু নামে ছুই পুত্র জন্মিয়াছিল। 

কর্ম্মদেবী--চিতোরের স্থপ্রসিদ্ধ রাণা সমরসিংহের অন্যতমা মহিধী। তিরৌরী 
সষরে ১১৯৩ থুঃ অবে হ্বামী সম্মুখসমরে দেহত্যাগ করিলে ইনি চিতোর ও 

মেবার রক্ষার জন্য পাঠানসেনাপতি কুতুবউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিয়! তাহাকে 
পরাস্ত করেন এবং অসীম ধে্ধ্য ও বীর্য সহকারে স্বামীর রাজ্য রক্ষা 
করেন। সতীত্ব, শৌধ্যে,। দানে কন্মদেবীর নাম ভারতে নারীদিগের 

' মধ্যে চিরস্মরণীয় । 

টৈকেরী- কেকয় দেশের রাজকন্া, রঘুবংশের মহারাজ দশরথের মধ্যমা মহিষী। 
যদিও ইনি চিরদিনই অস্তরে শ্রীরামচন্দ্রকে. নিজ পুত্র ভরত অপেক্ষা অধিক 

ন্বেহ করিতেন, তথাপি দৈবনিবম্ধন ইনি শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের কারণ হইয়া 
বিশেষরূপ অন্ৃতপ্তা হইয়াছিলেন। শ্ীরামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞশেষে কৌশল্যার 
মৃত্যুর পর ইহার মৃত্যু হয়। 

কৌশল্যা- ইনি দশরথের প্রধানা মহিষী ও গ্রীরামচন্দ্রের জননী । রামের বনবাস ও 
তজ্জন্য স্বামীর মৃত্যুতে তাহার জীবন অসহনীয় হইয়াছিল। কর্তব্য- 
অন্নরোধে জীবন ধারণ করিলেও কৌশল্যা চিরছুঃখিনী ও ব্রহ্মচারিণী 

থাকিয়া জীবনযাপন করেন। শ্রীরামচন্ত্র বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
পুনরায় অযোধ্যার রাঁজসিংহাসনে বসিলে কৌশল্যা কিছু শাস্তি লাভ 
করেন। 

কুস্তী-_প্রাতন্মরণীয় পুণ্যল্লোক নারীপঞ্চকের অন্যতম! এই কুত্তী দেবী। ইনি 
যদুবংশীয় শূরসেনের বন্ঠা, বন্থদেবের ভগিনী ও পঞ্চপাণডবের জননী ; ইহার 
প্রত নাষ পৃথা। ইনি কুস্তিভোজ রাজার আলয়ে গ্রতিপালিতা হইয়াছিলেন 
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বলিয়া! ইহার নাম কুস্তী হইয়াছিল। কুমারী অবস্থায় মনি ছুর্বাসা পরী 
মন্ত্রের পরীক্ষার্থ হুর্ধ্যদেবের কাছে পুত্র কামন| করিয়া ইনি কর্ণ নামে মহাবীর 
পুত্রলাভ করেন এবং লোকলজ্জার ভয়ে সেই পুত্রকে জলে ভাপাইয়া দেন। 

পরে পাতুরাজের সহিত ত্রাহার বিবাহ হয়, কিন্তু শাপবশত স্বামীর অসামর্য্ের 
জন্ত তিনি ধর্শ, ইন্দ্র ও পবন দেবতার বরে মহাপরাক্রমশালী যে তিনটা 

পুত্রলাভ করেন মহাভারতে তীহারাই প্রধান পাণ্ডব নামে খ্যাত। শিশুপুত্র 
দিগকে লইয়৷ বিধবা হইয়া ইনি অতি কষ্টে তাহাদিগকে মান্য করেন ও 
তাহাদের বনবাসকালে নিজেও পুত্রদিগের সঙ্গে বনবাসে যান। কুরুক্ষেত্রের 
মহাযুদ্ধের পর ইনি ধৃতরাষ্ট্রী ও অন্যান্ বিলয়া সহিত বনগমন 
করিয়া তপশ্চ্ধ্যায় দেহত্যাগ করেন । 

গবার্গী- ত্রেতাযুগে চিরকুমারী ব্রহ্মবা্দিনী যে নারী রাজর্ষি জনকের রাজসভায় 
নিঃশঙ্কচিত্তে যাজ্জবন্ধ্য প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সহিত শান্ত 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আপনার অবিনশ্বর কীষ্ডি রাখিয়! গিয়াছেন, তিনি 
আর কেহই নহেন, ভারতের নারীপ্রতিভার উজ্জ্বল আদর্শ গার্গা। ইহার 
তেজন্বিতা ও পাণ্তিত্য অসাধারণ ছিল। 

গীদ্ধারী-_( পৃঃ ১৪৬ )। 

গোপাঁ-ভগবান্ বুদ্ধদেবের পড়ী গোপাদেবী কলিদেশের নরপতি দগ্ডপাধির কন্যা! । 

গোপা অতি বুদ্ধিমতী, বিষ্ভাবতী ও ধর্মশীলা রমণী ছিলেন। পুত্র রাহুলের 

জন্মের সপ্তদিবস পরে পতি ধশ্মার্থ গৃহত্যাগ করিলে পর গোপা সাত বংসর 

ধরিয়া স্বামিচিস্তায় কালাতিপাত করেন। সাত বংসর পরে ভিক্কুবেশে স্বামী 

গৃহে ফিরিলে গোপা! ভিন্কুণী হইয়া! ম্বামীর ধর্মজীবনকে র্বাতোভাবে সার্থক 
করিয়! তুলেন। 

চজমণি দ্েবী-যুগ্রাবতার শ্রীরামকুফদেবের সৌভাগ্যবতী জননী । কামারপুকুন্ন গ্রামে 
ইনি লক্মীম্বরূপা ছিলেন। আদর্শব্রানক্ষণ স্বামী ক্ষুদিরাম চট্টরোপাধ্যায়নের অঞ্চনায় 

১৬৫ 



ও 'অতিথি-অভ্যাগতের সেবার চন্দ্রমণি অক্লাস্তকশ্মিনী আদর্শ রমণী ছিলেন। 

অকাতরশ্রমশালিনী এই মহিলা সংসারাশ্রমের পরম ধর্মপালনে কখনও অপুমাত্র 
ত্রুটি বা তাচ্ছিল্য করিতেন না । গয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে চন্দ্রমণির গর্ভে 
শ্রী়ামকুধদেবের আবির্ভাব হয়। পতিব্রতা ও সরলতার মৃ্তিমতী প্রতিমা 
পতিপ্রাণ! চন্দ্রমণি দেবীর সস্তান-বাৎসল্য অনন্যসাধারণ ছিল। 

চিন্তা (পৃঃ ১৫১)। 
জনা-_মাহীত্মতীর রাজা নীলধবজের বীর্ধ্যবতী মহিষী, বীর প্রবীরের জননী-_ 

. রূমণীকুলমণি এই জন1। স্বাহা নায়ী ইহার এক সুন্দরী কন্যাও ছিল। মায়ের 
আদেশে প্রবীর পাগুবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরেন এবং তাহাদের 

সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া! নিহত হন। একমাত্র পুত্রের নিধন-সংবাদে জন! 
কাতর ন! হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং অবতীর্ণ হন এবং প্রীরুষ্ণ ও অঞ্জ্রনের সহিত 
যুদ্ধ করেন। 

ভালা _-নিত্য-প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চনারীর অন্ততমা, কপিরাজ বালিপত্বী তার1। শ্রীরামচন্্র 

্বীয় মিত্র স্ুগ্রীবকে হৃতরাজ্যে পুনঃগ্রতিষিত করিবার, জন্য তীয় অগ্রজ 
বালিকে বধ করিলে এই সতী-নারী শ্রীরামচন্ত্রকে অভিশাপ প্রদান করেন। 
তার! অনাধ্যরমণী হইলেও চিরদিন সতীধর্ম অক্ষু্ন রাখেন । 

তারাবাঈ-_রাজপুতনার অন্ততমা বীরাঙ্গনা এই তারাবাঈ। শৈশব হইতেই পিতার 
যত্বে ইনি শন্ত্রবিস্ভা ও অশ্বারোহণে পারদর্গিনী হন। তৎকালীন বীরাশ্রেষ্ 

পৃথবীরাজের সহিত পরিণয়ন্থতে আবদ্ধ হই তারাবাঈ স্বামীর সহিত একত্র 
অশ্বপৃ্ঠ যুদ্ধস্থলে গমন করিতেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই বীরাঙ্গনার কীন্তিগাথা 
স্ব্ণাক্ষিরে লিখিত আছে । 

জজয়স্তী- (পৃঃ ১২২ )। 
ঘেবকী- শরীরের মাতা । ইনি উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের তনয়া ছিলেন। ইহার 

সহিত বন্থুদেবের পরিণয় হয় । মহারাজ কংসের আদরিণী ভগিনী হইলেও ইনি 
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্বীয় ভ্রাতা কর্তৃক পতিসহ কারারুদ্ধা হইয়াছিলেন। কংস কর্তৃক ইহার ছয়টা 
পুত্র বিনষ্ট হয়। ইহারই অষ্টম পুত্র পরীর কংস-কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন। 
বহুকাল পরে যছুবংশ-ধ্বংসের পর বন্ুদেব যৌগাবলম্বনপূর্ধবক দেহত্যাগ করিলে, 
দেবকী তাহার সহগামিনী হইয়াছিলেন। 

তৌপধী-(পৃঃ ১৩১)। 
পল্পাবভী-_ব্সাহিত্যের কলক-কোকিল বৈষ্ণব-কবি জয়দেবের সাধ্বী-পত্ধী পল্পাবতী। 

দিব! ছিগ্রহর পর্য্যস্ত জয়দেব কঞ্চনাম কীর্তনে ও ভজনে অতিবাহিত করিতেন। 

পল্মাবতীও ততক্ষণ পর্য্যস্ত জলবিন্দু স্পর্শ ন করিয়া শ্বামীর ধর্মকর্ম সহায়তা 
করিতেন । পল্মাবতীর ধণ্ম ও কর্তব্য-নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়াই জয়দেবের আরাধ্যদেব্তা 
প্রথমে পল্লাবতীকেই দর্শন দেন। সতীর মাহাত্ম্যেই জয়দেব অভীষ্ট দেবতার 
অশ্গগ্রহ লাভ করেন। 

পল্সিনী--চিতোরের রাণা ভীমসিংহের পত্বী অলোকসামান্তা সুন্দরী বীরাঙ্গনা! পদ্িনী। 
ইহার রূপে মুগ্ধ হয়৷ আলাউদ্দীন তাহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া চিতোর 
আক্রমণ করেন। রাণা পাঠানের হস্তে বন্দী হইলে পদ্মিনী ব্ছ রাজপুতবীরের 
সাহায্যে আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিয়া রাণীকে উদ্ধার করেন। চরিত্রহীন 
ু্দস্ত পাঠানের লোলুপ-ৃষ্টিতে চিতোর পুনরায় আক্রান্ত হইয়৷ অসহায় হইয়া 
পড়ে। সেই সময় অন্ত কোন উপায় ন! দেখিয়া পদ্মিনী তাহার সহচরীদের 

লইয়া 'জহর"-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। এ ব্রত-_জলন্ত অগ্নিকৃণ্ডে জীবন্ত প্রবেশ 
করা। সতীত্বরক্ষার জন্ জীবন ত্যাগ করা রাজপুতরমণীর পক্ষে অত্যন্ত 

গৌরবের ছিল। 

পার্বধসী--( পৃঃ ১০২)। 

প্রমীল্গা_লঙ্কার অধিপতি ব্রিতুবনবিজয়ী দশাননের কনিঠা-পুত্রবধৃ-প্রমীলা । 
ইন্্রবিজয়ী মেঘনাদের ইনি উপযুক্ত বীরপত্বী ছিলেন। অসামান্া হুন্দরী 
এই রাক্ষসকুলব্ধূর সতীত্বে ও তেজছ্বিতায় বয়. ভগবতী পরিতুষ্ট! ছিলেন। 
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নিষু্তিল! ঘজাগারে লক্ঘণ-হন্তে স্বামী নিহত হইলে প্রমীলা সহ্মরণে দেহত্যাগ 
করেন। 

্রসুতি__সতীর মাতা। ইনি শতরপার গর্ভ সাব মর উরসে জন্প্রহণ করেন 
ইহার সহিত দক্ষ প্রজাপতির পরিণয় হয়। তাহার রসে সতী প্রতৃতি 
যষ্টিসংখ্যক কন্ঠার জন্ম হয়। দক্ষষজ্ঞে শিবনিন্দায় যজ্জধবংস ও দক্ষের বিনাশ 

হইলে, প্রস্থতি স্বীয় সতীত্বমহিমায় মহাদেবের প্রসাদে মৃত হ্বামীকে পুন্জ্জীবিত 
করেন। 

বিশ্ববারা- | ইহারা সকলেই বৈদিকষুগের ব্রদ্মবাদিনী নারী। ইহাদের মধ্যে 
ঘোবা-_ কেহ কেহ বিবাহিতা জীবনেও ব্রদ্ষচর্য্যের আদর্শ অটুট রাখেন 
আর্য রর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দেন। রোমশা ভিন্ন 

বমি-_ 1 ইহাদের সকলেই খ্থেদের কয়েকটা সুত্র সঙ্কলন করেন। স্বর্গের 
রোষশা_ দেবতামগ্ুলী পর্যন্ত ইহাদের তপস্তা ও সতীত্বপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া 

বর প্রদান করিতে বাধ্য হন। 

বিশুঃপ্রিয়ানাম ও প্রেমের দেবতা শ্রীপ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয়া পত্থী | উকি 
দেবী। টৈতন্যদেব চবিবশ বৎসর বয়সে সম্যাসধর্ম অবলহবনপূর্র্বক গৃহত্যাগ 
করেন। চেতন্তদেব গৃহত্যাগ করিলে পর শ্রীশ্রবিষ্তপ্রিয়। দেবী যে তীব্র 
বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনপূর্ধবক পতির আদর্শকে একাস্তিক নিষ্ঠায় শ্বীয় জীবনে 
সার্থক করিয়া তুলেন, তাহা অতুলনীয় বলিয়াই বৈষব কবিগণ বর্ণনা 
করিয়াছেন। পতিপ্রেম ও পতিনিষ্ঠার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত তিনি দেখাইয়া 

গিয়াছেন, যাহার জন্ত ভারতের সাধবীগণের মধ্যে বিস্ুপ্রিয়৷ অন্ততমা বলিয়া 
কীন্িতা হইয়াছেন । 

বেছলা- (পৃঃ ১৫৫ )। 

গগবতী বেবী--বীরসিংহের সিংহশিশ গ্রাতংম্থরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগরের পুণাল্লোকা 
জননী ভগবতী দেবী । কেমন করিয়া স্বীয় পুত্রকে স্বধর্মমনিষ্ট করিয়া গড়িতে 
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ভারতের জারী-পরিচয় 

টিনার ন বানরের সম্ররাত তাই শৈশবে শ্রবং 
যৌবনকালে বিষ্ভাসাগর মাতার নিকট হইতে যতভাবে যত শিক্ষালাভ করেন, 
পরবর্তী জীবনে তাহাই তাহাকে সকল কন্ধে ও সকল প্রচেষ্টায় সার্থকতা 
আনিয়া দিয়াছিল। বিষ্ভাসাগরের জীবনের পশ্চাতে যে সাধনা ছিল, তাহার 
অনেকখানি প্রেরণাই তিনি নিজের মায়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। 
এইজন্যই তাহার চরিত্র মাতৃভাব-অনবগ্থভাবে ফুটিয়! উঠিয়াছিল। 

অন্দোদ্রী- লহেশ্বর রাবণের প্রধান! মহিষী মন্দোদরী | ইনিই বিশ্বত্রাস মেঘনাঁদের 
বীরজননী। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে স্বীয় পতি নিহত হইলে পরে তাঁহার 
অনুরোধে ইনি বিভীষণের মহিষীরূপে তংপার্থে বসিয়া রাজকাধ্য পরিচালনা 
করেন। মন্দোদরীর সতীত্বগুণে হ্বর্গের দেবতামগ্ডুলীও বিমুগ্ধ ছিলেন । 

অহথারাণী ক্র্পময়ী _শশ্তশ্ঠামল1 বঙ্গভূমির এক নিভৃত পল্লীর বুকে শতাধিক বৎসর 
পূর্ব্বে ১৮২৭ থুঃ অন্দে যে মহীয়সী মহিলা জন্মগ্রহণ করিয়া চরিত্রের উঁদার্য্য 
ও দানশীলতাঁয় অক্ষয় যশোরাশি অঞ্জন করেন, তিনিই চিরস্মরণীয়া স্ব্ণময়ী | 

্বণ্ময়ী প্রকৃতই যেন সোণার প্রতিমা-_এমনই অনিন্দ্য তাহার রূপ ও সৌন্দর্য্য । 
অপেক্ষাকৃত দরিদ্র-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও স্বর্ণময়ী সর্ধস্থলক্ষণা ছিলেন বলিয়| 

কাশীমবাজারের স্থপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী 'কান্তবাবু তাহার প্রপৌত্র রুষ্নাথের 
সহিত ইহার বিবাহ দিয়া রাজ্যলক্্ীরূপে ইহাকে বরণ করিয়া আনেন। 
ত্বামীর তত্বাবধানে ইনি জমিদারী সংক্রাস্ত শিক্ষা লাভ করেন এবং তাহার 

পরলোকগমনের পর হ্থামীর স্ুবিস্ূত জমিদারী বিশেষ দক্ষতার সহিত 
পরিচালন! করেন এবং জনহিতকর বহু কার্যে অজন্র অর্থ অকাতরে দান 

করিয়। সরকারের নিকট হইতে ১৮৭১ খুষ্টাব্দে “মহাঁরাণী' উপাধি লাভি করেন। 

তদবধি তাহার বংশধরগণ “মহারাজা” উপাধিতে ভূষিত হন। হিন্দুবিধবান 

আচার ও নিয়ম-নিষ্ঠা সযত্বে পালন পূর্বক অপত্যনির্বিবশেষে প্রজাপালন করিয়! 
ভারতীয় নারীর মর্যাদা অঙ্গ রাখিয়া এই পুধ্যঞোকা বলনা ১৮৯৭ খুঃ অবে 
পরলোক গমন করেন। 
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মছারাদী শয়তনুজ্দরী _ চিরকরুণ বৈধব্যব্রতের চিরগুচিতাময়ী-মৃত্তি মহাঁরাণী শরৎ- 
হন্গরী। ১২৫৬ সালের ২৩শে আশ্বিন, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত 

পুটিয়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। পিতা ভৈরবনাথ সান্যাল উপযুক্ত শিক্ষাদানে 
সৌন্দর্যের ললামতৃতা কন্তাকে যখোপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলেন। ছয় বৎসর 
বয়ক্রমকালে ১২৬২ সালে পুটিয়ার জমিদার কুমার যোগেন্্রনাথের সহিত 
শরৎসথন্দরীর বিবাহ হয়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহ হইতে শরৎনুন্দরী যে ভাবে 

তাহার স্বামীকে ছধর্মে ফিরাইয়! আনেন, তাহাতে তাহার মধ্যে ভারতীয় 
নারীর আদর্শ যে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই প্রকৃতরূপে প্রমাণিত 
হয়। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে শরৎম্থন্দরী বিধবা হন এবং মৃত্যু পর্য্স্ত যেরূপ 
পবিভ্রভাবে এবং নিষ্ঠার সহিত তিনি বৈধব্যের কঠোর নিয়ম পালন করিয়া- 
ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ত্যাগ, সেবা! ও পরহিতসাধনে যেরূপ অনন্যমন! ছিলেন, 
তাহাতে তিনি সর্ধযুগের আদর্শ-স্থানীয়া নারী হইয়। থাকিবেন--ইহাতে সন্দেহ 
নাই। হিন্দুবিধবার সেবায়, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠায় এবং পুজাপার্বণে অর্থবায়ে 
তিনি এমনই অকুঞ্ঠা ছিলেন যে, তাহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়! সরকার তাহাকে 
“মহারাণী” উপাধি প্রদান করেন । ১২৯০ সালে ২৫শে ফাল্গুন, এই মহীয়সী 

বঙ্গললনার মৃত্যু হয়। 
মাতাজী তপন্থিনী--উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৮০৫ খুঃ) দক্ষিণ-ভারতে ভেলোর 

নামে এক ক্ষুদ্র করম রাজ্য ছিল। ভেলোর রাজার কন্তার সহিত এক 

রাজপুত্রের বিবাহ হয়। এই ভেলোর রাজছুহিতার গর্ভে মাতাজী তপস্থিনী 
জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ইহার নাম ছিল হ্থনন্দা দেবী । চিরকুমারী থাকিবার 
সঙ্বল্প করিয়া সুনন্দা পঞ্চাগ্সি-ব্রত গ্রহণ করেন। এই কঠোর ব্রত উদঘাপনের 
পরও তিনি মাপ্রাজের তাত্রলিপ্ত। নদীর তীরে ব্ুকাল তপস্যা করিয়া নানাগুণে 
ও আত্মসম্পদে ভূষিত হইয়া মাতাজী নাম গ্রহণ করেন। অতঃপর মাতাজী 

_ ভারতবর্ষের বহস্থানে হিন্দুআদর্শে বালিকাদের জন্য অনেক বিষ্তালয় স্থাপন 
করেন 1 কলিকাতার মহাকালী পাঠশাল1 এই পুশ্যব্তী দেবীরই অক্ষয়কীন্তি। 
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মীরাধাঈী-_রাজপুত নারী মীরাবাঈ ভগবন্তক্তির আদর্শ। অতি শিশুকাল হইতেই 
ইনি ভগবস্তাবে অস্থপ্রাপিতা ছিলেন এবং হৃদয়ের 'ভক্তিকে বাহিরে স্থললিত 
সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তাহা ব্যক্ত করিতেন। চিতোরের মহারাণা কুদের 
পরিণীতা পত্ী হইলেও রাজপ্রাসাদের বিলাস ও এখ্ধ্য ভক্তিমতী মীরাকে 
বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। রাজাস্তপুরের ভোগস্থখ বর্জন করিয়া 

নিভৃতে তিনি রণছোড়জীর (শ্রী বিগ্রহের ) আরাধনা! করিতেন ও সুমি 
সঙ্গীত দ্বারা ইষউদেবকে তুষ্ট করিতেন। কৃষগ্রেমে উন্মাদিনী মীরা আজীবন 
এইভাবে কাটাইয়াছিলেন। আজও ভারতের সকল প্রদেশে মীরার গান গীত 
হইয়! প্রতি মানব্হদয়ে ভক্তির অমিয় নিরব রধারা বর্ষণ করে । 

মৈজ্রেয়ী--মহধি যাজবক্যের ছিতীয়া পত্বী- মৈত্রেয়ী; প্রথমা--কাত্যায়নী। মহধি 

সন্ত্যাসগ্রহণকালে উভয় পত্বীর নিকট যখন অন্ুমতি গ্রহণ করেন, সেই সময় 
মৈত্রেয়ী ইহলোকের সর্ধন্থথ ব্জন করিয়। স্বামীর অনুগামিনী হন. এবং তাহার 
অধ্যাত্ুজীবনকে নিজের ত্যাগ ও সেবায় উজ্দ্রল ও সার্থক করিয়! তুলেন। 

বশোদা_ত্রজরাজ নন্দ ঘোষের পুণ্যবতী সহ্ধশ্দিণী, ভগবান্ শ্রীকুষ্ণের পালিক1 মাতা 

যশোদাই যশোমতী নামে পরিকীত্িতা। সতীসাধ্বী যশোমতী স্ত্রীন্বলভ বহু 
সদ্গুণে বিভূষিতা ছিলেন। বাৎসল্য রসের এমন করুণাময়ী মৃত্তি জগতে আর 
দ্বিতীয় নাই বলিলেই চলে। তাহার মাতৃন্সেহে পরিতৃত শ্রীরুষণ স্বীয় মুখগহ্বরে 
মাতাকে বিশ্বব্রদ্ষাণ্ড দেখাইয়। কৃতার্থ করেন। 

রাগী ছুর্গাবন্তী--মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবর শাহের সময় যে কয়জন রাজপুত 
মহিল! বীরত্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তথ রোটা ও মোহরার অধিপতি 
শালিবাহনকন্য! রাখী ছূর্গাবতী সর্বপ্রধানা। গড়মণ্ডলের বীররাজা দলগতি 
সিংহের সহিত ইহার বিবাহ হইলেও অল্নবয়সে বিধবা হইয়া! ইনি যেরূপ দক্ষতা! 
সহকারে ত্বামীর হুবিস্তৃত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী ইতিহাসে 
্ব্ণক্ষরে লিখিত আছে। মোগল সেনাপতি আসফ খাই রাণীর সহিত যুদ্ধে 
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পরাজ্জিত হইয়া সম্রাট আকবরকে সংবাদ দেন, যেন সমাট্ শ্ব়ং আসিয়া 
ছুর্গাবতীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অশ্বপৃষ্ঠে আলুলায়িতকস্তলা ভারত-নারীর 
সে রণচতীমূত্তি দেখিয়া দিলীশ্বর পর্যাস্ত সেদিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই 
শক্রর বাণে রাণী দেহত্যাগ করেন। 

রাশী ভবানী-মোগল শাসনের আমলে বাঙ্গালার রাষট্রজীবনের ঘোর দুর্য্যোগের 
দিনে ১৭২৪ খুষ্টা্ধে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিন গ্রামে পুণ্যঙ্সোকা 
রাণী-ভবানী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আত্মারাম চৌধুরী ছিলেন উক্ত গ্রামের 
প্রতাপশালী জমিদার । পিতৃগৃহে সামান্য লেখাপড়া শিখিবার পর নাটোরের 

মহারাজা রামজীবনের একমাত্র পোস্বপুত্র মহারাজা রামকাস্তের সহিত তাহার 
বিবাহ হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইনি বিধবা! হন। ম্বামিগৃহে আসিয়া 
বাণিকাবধ্ শ্বশুরের তত্বাবধানে অন্ান্ত বিষয় শিক্ষার সঙ্গে কূট রাজনীতিবিষ্ভাও 
আয়ত্ব করেন এবং পরবর্তী কালে স্থবিস্তৃত জমিদারী পরিচালনায় ইনি যেরূপ 

দুরদশিতার ও সুস্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে অনেকেই বিশ্বিত 
হন। কিন্তু রাণী-ভবানীর চরিত্রের ইহাই একমাত্র পরিচয় নহে। দানশীলতা 
ও অপত্যনিব্বিশেষে প্রজাপালনই তাহার চরিত্রের একমাত্র গৌরব । দেশে- 
দেশে জলাশয় খনন, তীর্থে-তীর্ঘে মন্দির নির্মাণ, অতিথিশাল| নিশ্বাণ_-এই 
সকল মহৎ করে রাণী ভবানী অকাতরে অজন্্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। 
১১৭৬ সালের ভীষণ দুভিক্ষের সময় বাঙ্গালা দেশকে রক্ষা করিতে ইনি স্বীয় 
ভাগ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু নাটোরের কেন, সমগ্র বাঙ্গালার 
তিনি ছিলেন রাজলম্মী; এই সমস্ত প্রজার ছিলেন তিনি করুণাক্পিণী জননী । 

অল্পবয়সে বিধব। হইলেও তিনি ত্যাগে, দানে ও সেবায় সতীত্বের অক্ষয় আদর্শ 
রাধিকা! পরিণত বয়র্জে দেহত্যাগ করেন । 

রাণী রাসমণি- দক্ষিণে্বরের যে পুপ্যসাধনপীঠে কঠোর সাধনা করিয়া ভগবান্ 
শীত্রীরাম্চ “মায়ের, কপালাভ করেন, সেই দিদ্বগীঠের প্রতিষ্ঠাত্রী এই রাদী 
রাসমণি! অধ্যাত দরিক্রবংশে এই রূপবতী রমণী জন্মগ্রহণ করেন এবং 

নু 
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পূর্বাজগ্মের 'অশেষ সুকৃতিবলে এই জন্মে ইনি কমলার অযাচিত অজ কপালাভ 
করেন। নানাবিধ ধর্মকর্থে অর্থবায়ে ইনি মুক্তহত্ত ছিলেন। এবং নারায়ণ- 
জ্ঞানে আজীবন দীন্দর্বিজ্রের সেবায় অকুষ্ঠী ছিলেন। ইহ্জীবনে তাই 
ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ববাদনূপে ইহার বংশধরগণ স্্রীপ্রীরামকঞ্ণ দেবের যথেষ্ট 
ক₹্পালাভ করেন। রাণী রাসমণি একদিকে যেমন কোমলচিত্তা ও দানশীল 
রম্ণী ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি নির্ভীকও ছিলেন; তাহার চরিত্রে কঠোরতা ও 
কোমলতা! উভয়েরই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। 

লন্মমীবাঈ- ভারতীয় নারীদের মধ্যে সাহসিকতা ও নির্ভীকতা৷ এবং শাস্ত্র ও শত্রবিষঠায 
ঝশসীর রাণী লক্ষমীবাঈএর স্থান সর্বোচ্চ বলিলে অতুযুক্তি হয় না। ইনি ঝীসীর 
মহারাজা গঙ্গাধর রাওর পত্বী। অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হইয়! ইনি আনন্দরাম 
নামে একটী বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। তখন ভালহোৌসীর শাসন-কাঁল 
এবং তাহারই সহিত রাজ্য-সম্পর্কে রাণীর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ খুষ্টাবে 
ইংরাজেরা যখন ঝশাসী অধিকার করেন, সেই সময়ে রাণী লক্মীবাঈ তেজ:পূর্ণ 
বাক্যে বপিয়াছিলেন__মেরী ঝাসী নেই দেঙ্গে এবং আলুলায়িতকেশে 
অশ্বপৃষ্টে উন্মুক্ত তরবারিহন্তে ইংরাজ-সৈম্বাহিনীর প্রতিথবন্দিতা করিয়াছিলেন । 
দ্ধক্ষেত্রেই সিংহবীর্ধ্যা এই রমণী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইতিহাসে ইহার নাম 
চিরদিন কীন্তিত হইবে। 

লীলাবতী-_-ভারতের অদ্বিতীয় জ্যোতিব্বিদ্ ভাস্করাচার্যের কন্য? লীলাবতী। বিবাহের 
অল্পকাল পরেই লীলাবতী বিধবা হন। বৃদ্ধ পণ্ডিত স্বীয় বিধবা! কন্ঠাকে এমন 
সযত্বে জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিক্ষা দিয়! একান্ত পারদশিণী করিয়া তুলিয়া"ছলেন যে, 
পরবর্তীকালে বীজগণিতশাস্ত্রে পধ্যন্ত লীলাবতী অসামান্য প্রতিভ৷ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ প্রভৃতি জটল শাস্ত্রে ভারতের নারীপ্রতিভা কতদূর 
উজ্জলভাবে বিকশিত হইতে পারে লীলাবতী তাহার একমাত্র নিদর্শন । 

শকুত্তল।- (পৃঃ ১২৭ )। 

শচীদেবী- এ্রশ্রচৈত্যমহাপ্রভুর জননী এই শচীদেবী। বালক নিমাইকে ইনি এমন 
ভাবে লালনপালন করিতেন ও শিক্ষা দিতেন যে, তাহার সন্তান-বাৎসল্যে 
মহাপ্রতু অত্যন্ত মুস্ত থাকিতেন। স্বামী জগন্নাথ মিশরের মৃত্যুর পর অতিকষ্টে 
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কারের নারী 

চনয পীর রারববানিনানালি সেবা, নারায়ণ 
পুজ! প্রভৃতি শটীদেবীর বাদ যাইত না। 

শাঙিল্যা ভপন্থিনী-_-বৈদিকঘুগে পূর্ণবরদ্ষজ্ঞানবিভূষিতা যে কয়টা ভারতের নারীর 
সাক্ষাৎ পাই তাহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্যা অন্ততমা। রাজধি জনকের সভায় তিনি 
সম্পূর্ণ বিবস্থা হইয়া ব্র্মবিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করিতেন । ইহার তপন্তার 
প্রভাব এমনই ছিল যে, একদা গরুড়-পঙ্গী তাহাকে বৈকুষ্ঠে লইয়া যাইতে সবল 
করেন। শাঙিল্যা তপোবনে গরুড়ের মনোভাব জানিতে পারেন । অযনি 
গরুড়ের পক্ষ ছুইটী খসিয়! পড়ে । তৎকালীন নারীসমাজে শাণ্ডিল্য। সমধিক 
সম্মান লাভ করিয়াছিলেন । 

শৈব্য।_( পৃঃ ১১৯)। 

সভী- (পৃঃ ৯৯)। 

সত্যবতী- ব্যাসদেবের মাতা । ইনি বন্থরাজের রসে এবং মংস্রূপ! অন্ত্রিকা 
অঞ্মরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মংস্যজীবিদিগের ছারা প্রতিপালিতা বলিয়! 
ইনি মংস্যগন্ধা ও দাসরাজকন্া নামে বিখ্যাত। মহারাজ শাস্তন্থর সহিত 
ইহার বিবাহ হয়। কুমারী অবস্থায় পরাশরের খুরসে ইহার গর্ভে ব্যাসদেব 
নামক পুন্রের এবং বিবাহের পর শাস্তন্থুর শুরসে চিত্রাঙ্গদা ও বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম 
হয়। পরিণত-জীবনে সত্যবতী বনগমনপূর্ববক তপশ্চরণে দেহত্যাগ করেন । 

সয়মা ধাশ্মিকশ্রেষ্ঠ বিভীষণ-পত্ঠী সরম স্বামীর ন্যায় ধন্পরায়ণা ছিলেন । একমাত্র 
পুত্র তরণীসেন শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণভ্যাগ করিলে পর সতী 
সরমা বিন্দুমাত্র শোকপ্রকাশ করেন নাই। সতীত্বে ও বীর্যে সরমা রমণী- 
কুলের আদর্শ । 

সাবিত্রী-_( পৃঃ ১০৫ )। 
পারদামণি- যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকষদেবের নিষ্ঠাবতী পত্বী সারদা দেবী। ত্যাগ ও 

সেবায়, ধন্ম ও পৃতিনিষ্ঠায় এই পুণ্যঙ্গোকার জীবন হোমশিখার মতনই চির- 
উজ্জ্বল, চিরন্সিধ্ধ এবং চির-শাস্ত। সেবাধন্মপরায়ণ৷ এমন মহিমময়ী অথচ 
কক্ষণাময়ী নারীমৃত্তি খুব অল্পই দ্রেখ! গিয়াছে । স্বামীর তপস্তাকে সকল দিক্ 
দিয়া সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য ইনি নিজের সমস্ত এঁহিক স্থুখভোগ 
চিরজীবনের মতন ত্যাগ করেন। জাগ্রত দেবতাজানে ইনি স্বামীর পূজা 
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, তের নারীপারিচর 

রি | 
লীতা-( পৃঃ ১১৪ )। 
শুভ্র প্রীকফের বৈমান্দেয় ভগিনী স্থভন্্রা দেবী। বন্থদেবের উরসে রোহিমীর গর্ভে 

ইহার জন্ম! সুতা শুধু বীরভগিনী নহেন, পরস্ত বীরপত্থী ও বীরমাতা। 
রোহিণীনন্দন ব্লরামকে পরাস্ত করিয়৷ অর্জুন স্থভদ্রাকে বিবাহ করেন ও পরে 
ইহারই গর্ভে বীর অভিমন্ধ্যর জন্ম হয়। বীর্য্যে ও আত্মসংযমাদি-গুণে ইনি 
এমনই বিভৃষিতা ছিলেন যে কুকুক্ষেত্রের মহাসমরে স্বীয় পুত্রের নিধনসংবাদ 
শুনিয়া স্ুতদ্রা অবিচলিত চিত্তে অঞ্জুনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। 

স্ুমিজ্রাঁ মহারাজা দশরথের সর্ধ্বকনিষ্ঠা পত্তী হুমিত্রী। ইনিই মহাবীর লক্ষণের জননী । 
জীবনাবধি স্বামীগতপ্রাণা সুমিত্রা পরম নিষ্ঠা-সহকারে ত্বামীর সেবা করিয়া 
ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমনকালে ইনিই স্বীয় পুত্র লক্ণকে তাহার সঙ্গে 
অশ্থগমন করিতে আদেশ করেন এবং পুত্রকে উপদেশ দিয়া বলেন- “জোষ্টভ্রাতা! 
রামকে তুমি পিতা দশরথ জ্ঞান করিবে ও ভ্রাতৃজায়! সীতাকে আমার যতন মা 
বলিয়া ভক্তি করিবে।” মহারাজ দশরখের মৃত্যুর পর হিম জীবনের 
অবশিষ্ট কাল তপশ্চর্ধ্যায় অতিবাহিত করেন । 

ছুলভা--পৌরাণিক যুগের চির-রম্ষচারিণী রমণী স্থলভার পাণ্ডিত্য তৎকালে সমধিক 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিক্ষা পাইলে নাপীও যে ব্রহ্ষবিষ্ঠায় পুরুষের সমকক্ষ 
হইতে পারে, তাহা সুলতা কর্তৃক রাজধি জনককে শিক্ষ! গ্রদান হইতে প্রমাণিত 
হইয়াছে। শান্ত্রবিচারে স্থলভা রাজধি জনকের সভায় সুপত্ডিতগণের সহিত 
প্রতিদ্বন্দিতা করিতেন। স্ুলভার মত নারী আজ এই দেশে বিরল হইয়া 
উঠিয়াছে বলিয়াই ভারত-নারী আজ তেমন পূজা ও শ্রদ্ধ! পাইতেছেন ন|। 

সংযুক্তা--জয়্্রহতা সংযুক্তাদেবী মাত্র বীধ্যশালিনীই ছিলেন নাঁ_তীহার পতিপ্রেম 
ও পতিনিষ্ঠা ভারতনারীর আদর্শের বিষয়। সতীত্বের গৌরব অল্লান রাখিতে 
সংযুক্তা স্সেহময় পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংবর সভায় চৌহানপতি 
পৃথ্বীরাজের ্ব্নয়মৃত্তির গলে বরমাল্য অর্পণ করেন ও পতির সহিত অশ্বপৃষ্ঠে 
চলিয়া যান। থানেশ্বরের যুদ্ধে পতি নিহত হইলে সতী সংযুক্তা স্বামীর চিতায় 
দেহত্যাগ করেন। 
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/ শপথ 22 লহ ভি লিলি ষ্ 

“মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, ূ 
মানবের মাঝে আমি বীচিবারে চাই- 
এই সুর্যকরে এই পুম্পিত কাননে 
ভীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই। ূ 

ধরায় প্রাণের খেল। চির তরঙগিত। 

বিরহ মিলন কত হাসি-আশ্রুময়__ 

মানবের নখে দুঃখে গীথিয়া সংগীত 
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়। ূ 

৮ 

তেরেসা 

-ব্রবীজ্নাথ 
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১। বিবাহ ও পাতিব্রত] 

ইপাব পুগর রত বা নহে হাউ 
সাধন না! হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। হইন্রিয়াদি অভ্যাসের বশ; অই এ সকল রকেবারে 

থাকিতে পারে । বরং মনুষ্তজাতি ইশ্্িয়কে বনদীভূত করিয়৷ পৃথিবী হইতে লুপ্ত স্যার বিবাহে 

শ্রীতি-িক্ষা না হয়, মে বিবাহে প্রয়োজন নাই। | 
সঃ সং চু) নং সঃ 

বিবাহ্ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সৌপান , এই জন্ত স্ত্রীকে সহ্ধন্মিণী বলে; জগন্সাতাঁও শিবের 
বিবাহিতা । 

পে 

সং খং খঃ এ সং 

সত্রীজাতিই সংসারের রড । 

গং খ সং সঃ খং 

আমাদের শুভাশুভের মুল আমাদের কর্ম, কর্সের মুল প্রবৃত্তি, এবং অনেক স্থলেই আমাদের 
পরবৃত্তিসকলের মূল আমাদের গৃহিপীগণ । অতএব স্ত্রীজাতি আমাদের গুভাশ্তের মূল । 

০ সং সং সং সং 

্ত্ী-পুরুষের পরম্পর ভালবাসাই দাম্পত-সহুখ নহে; একাভিমন্ধি, সহদয়তা, ইহাই দাম্পত্য-হখ। 

সং মং ঃ মঃ 

স্রীলোকের প্রথম ধর্ম পাতিব্রত/ | 

খঃ মং সং সং 

হিনুর মেয়ের পতিই দেবত|। অন্য সব সমাজ হিনুসমাঁজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট । 

সং "বং ৮৬ নাঃ 

রমনী ক্ষমামিয়ী, দয়াময়ী, স্রেহমী ;-রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চর়মোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার 
হৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া । 

সং সং ১ সং 

গৃহিনী বাজন-ত্তে ভৌজন-পাত্রের নিকট শোডমানা--ভাতে মাছি নাই--তবু নারীধর্দ-পারদার্থ 
মাছি ভাড়াইতে হুইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমের! এ পরম রমদীয় ধর্মী লোপ করিতেছে? গৃহিনী 
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পাঁচজন দাসী আছে, কিন্তু হ্বানি-দেবা! আর কাহার সাধ্য করিতে আসে? যে পাগীষ্টের এ ধর্ম লোপ 
করিতেছে, ছে আকাশ, তাহাদের মাথার জন্ভ কি তোমার বন্ত নাই? 

ঞঃ সং নং সং ধ 

বে সংসারের গিশ্নী গি্লীপণ! জানে, সে সংসারে কাহারও মনঃগীড়া থাকে ন!। মাধিতে হাল ধর্িতে 
জানিলে নৌকার ভয় কি? 

২। শ্রীঅরবিন্দের পত্র 
শ্রিপ্তম। বৃণাঁলিনী, 

৮-*০০০৭১৪৭৫০০ সংসারে হুখের অন্বেষণে গেলেই সেই. হখের মধ্যেই ছঃখ দেখা বায় ছুঃখ সর্বদা 
হুখকে জড়াইয়া ধাকে, এই নিয়ম যে পুত্রকামনার সম্বন্ধেই ঘটে তাহা নহে, সব সাংসারিক কামনার ফল এই । 
ধীরচিত্তে সব ছুঃখ-হুখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র উপায়। 

এখন সেই কথাটা বলি। ভুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগোর সঙ্গে তোমার 
ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক । এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের 
উদ্দে্, কর্ধের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়, সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ । সামান্ত লোক, অসাধারণ 

* শ্বদেণী যুগের অন্যতম নেতা, ভারত-জাতীয়তার খষি, 'বদেশ-প্রেমের কবি, ভারতস্বাধীনতার 
পুণ্যপ্রাণ, নবধুগের শ্রেষ্ট সাধক, জগদ্গুরু গ্রঅরবিনদ ঘোষ, ইং ১৯৬ সালে এই পত্র এবং অন্তাষ্ট পত্র গোপনে 
তাহার স্ত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষকে লেখেন । দৈবযোগে সেই গোপনীয় পত্রগুলি আলীপুর বোমার মামলার 
সময় পুলিশ আদালতে উপস্থিত করে। একখানি পত্রের সারাংশ এখানে উদ্ধত হইল। প্রীঅরবিদ 
ব্রাঙ্গ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শিশুকাল হুইতে বিলাতে শিক্ষিত হইয়াও হিন্দুবর্দের উপর আস্থা হারাপ নাই; 
অধিকন্ত হিন্দুবর্ঘের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আজ তিনি শুধু ভারতের নহে, সমগ্র 
জগতের সভ্যতা সাধনার পথ দেখাইয়া দিতেছেন। শ্রীঅরবিন্দের স্টায় চিন্তাপীল মনীষী জগতে খুব কমই 
জঙ্গিয়াছেন এবং বর্তমান জগতে নাই বলিলেও চলে। তাই হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর সন্বন্ব-নির্ণ পত্রধানি তাহার 
প্রথম যৌবনে লিখিত মতামত হইলেও আমাদের সকলেরই উহা! পবিজ্র রামায়গ, গীতা ও মহাভারতের সভায় 
পাঠ কর! উচিত । সর্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ ছুঃখের সংবাদ যে, দেবী মুণালিনী ম্বামি-সেবায় বফিত হইয়া 

গরজীবনে স্বামীর সেবা! করিবার জন্ত স্বামি-প্রদশিত পথ ধরিয়! সাধন-ভজন করিতে করিতে ১৩২৫ সালের 
খরা পৌষ, ইহ্যাম তাগ করেন। 
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মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশীকে বাহ! বলে তাহা! বোধ হয় তুমি জীন। এই সকল ভাষকে 
পাগলামী বলে। পাগলের বর্ণক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল ন! বলিয়। প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ বলে। 
কিন্তু ক'জনের চেষ্টা সফল হয়? সহশ্র লোকের মধ্যে দশজন অসাধারণ, সেই দশজনের মধ্যে একজন. 
কৃতকার্ধ্য হয়। আমার কর্মক্ষেত্রে সফলত! দুরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি 
নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুবিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়. অমঙ্গল, কারণ 
স্্রীজাতির সব আশা সাংসারিক নুখদুঃখেই আবদ্ধ । পাগল তাহীর স্ত্রীকে সুখ দিবে না, ছুঃখই দেয়। 

হিন্দুধর্মের প্রণেতৃগণ ইহা৷ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার! অসামান্ত চরিত্র, চেষ্টাও আশাকে বড় 
ভালবাসিতেন, পাগল হোক বা! মহাপুরুষই হোক, অসাধারণ লোককে বড় মানিতেন, কিন্তু এ মকলেতে 

স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর দুর্দশা হয়, তাহার কি উপায় হইবে? খযিগণ এই উপায় ঠিক করিলেন, ভীহারা স্ত্রীজাতিকে 
বলিলেন, তোমরা অন্ধ হইতে পতি; পরমো৷ ৩৪, এই মন্ত্র স্ত্রীজাতির একমাত্র মন্ত্র বুঝিবে। স্ত্রী স্বামীর 
সহন্মিণী, তিনি যে কার্ধ্যই স্বধন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাকে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে, উৎসাহ দিবে, 

তাহাকে দেবতা! বলিয়! মানিবে, তাহারই নুখে সুখ, তাহারই ছুঃখে ছুংখ বোধ করিবে। কার্য নির্ধধাচন কর! 
পুরুষের অধিকার, সাহাব্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার । 

এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধর্দের পথ ধরিবে, নানুতন সঙ্্ের পথ ধরিবে! পাগলকে বিবাহ 
করিয়াহ মে তোমার পূর্বজন্মাঞ্জিত কর্দদদোষের ফল। নিজের ভাগোর সঙ্গে একট! বন্দোবস্ত কর! ভাল। 
সেকি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচ জনের মতের আশ্রয় লইয়! তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া! উড়াইয়া 
দিবে? পাগল ত পাগলামীর পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না তৌমার চেয়ে 
ওর ম্বভাবই বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিয়৷ কীদিবে মাত্র, না! তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের 
উপধুক্ত পাগলী হুইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষী চকু্বয়ে বন্ত্র বাধিয়। নিজেই অন্ধ সাজিলেন। 
হাজার ব্রাহ্ম-স্ুলে পড়িয়া থাক তবু তুমি হিন্দুঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার 
সন্দেহ নাই তুমি শেষোল্ত পথই ধরিবে। 

আমার তিনটী পাগলামী আছে। প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান্ যে গণ, যে প্রতিভা 
যে উচ্চ শিক্ষা! ও বিদ্যা, যে ধন দিল্লাছেন সবই ভগবানের, যাহা! পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা 
নিতান্ত আবগ্াকীয়, তাহাই নিজের জন্ত খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল. ভগবানকে ফেরত দেওয়া 
উচিত। আমি বদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জগ্য খরচ করি, তাহ! হইলে আমি চোর । 

হিন্দুশান্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর । এ পর্যান্ত ভগবান্কে ছুই আমা 
দিয় চৌদ্দ আন! নিজের মুখে খরচ করিয়া হিসাবটা চুকাইয়। সাংসারিক মুখে মত্ত রহিয়াছি। জীবনের অর্ধাংশটা 
বৃধা গেল, পশুও নিজের ও নিজের পরিবারের উদর পুরিয়! কৃতার্থ হয়। 

আমি এতদিন পণ্তবৃত্তি ও চৌর্যাবৃত্তি করিয়। আসিতেছি, ইহা! বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া৷ বড় অনুতাপ 

ও নিজের উপর সণ! হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়। দিলাম। ****+* এই ছুর্দিনে সমস্ত দেশ 
আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটি ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে 
মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও ছুঃখে জর্জরিত হইয়। কোন মতে বীচিয়। থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়। 
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কিবল, এই বিষয়ে আমায় সহধন্দিণী হইবে? কেবল সামন্ত লোকের মত খাইয়া পরিয়! সত্যি সত্যি 
াহা দরকায় তাহাই কিনিয়া আর আর সব ভগঘান্কে দিব, এই জামার ইচ্ছা । তুমি মত দিলেই ত্যাগ 
স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। তুমি ব্লছিলে 'আমার কোন উপ্নতি হল না', 
এই একটা উন্নতির পথ দেখাইয়া দিলাম, সে পথে যাইবে কি? 

ছিতীয় পাগলামী সম্প্রভিই ঘাড়ে চেপেছে। পাগলামীটা এই যে, কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎ 
দর্শন লাঙ করিতে হইযে। আজকালকার ধর্ম ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে 
প্রীর্ঘন। করা, লোককে দেখান আমি কি ধান্মিক, তাহ! আমি চাহি না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তীহা হইলে 
তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার, কোন না! কোন পথ থাকিবে, দে পধ যতই 
দুর্গম হোক জামি সেই পথে ধাইবার দৃ়সন্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম বলে, নিজের শরীরে, নিজের 
মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়। দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। 
এক মানের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যা নয়। যে যে চিহ্কের কথা বলিয়াছে সেই 
সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা! তোমাকেও সেই পথে নিয় যাই। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে 
পারিবে না, কারণ তৌমার অত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আমিতে কোন বাধা নাই। 
সে পথে সিদ্ধি সকলের হইতে পারে, বিস্ত প্রবেশ কর! ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কেহ তোমাকে ধরিয়া 
নিয়! যাইতে পারিবে না। যদি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব। 

তৃতীয় পাগলামী এই যে লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্র্ধত, নদী 
বলিয়া! জানে; আমি হ্বদেশকে ম! বলিয়া! জানি, ভক্তি করি, পুজ। করি । মা'র বুকের উপর বসিয়! যদি একটা 
রাক্ষস রক্তপানে উদ্চত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিপ্তভাবে আহার করিতে বনে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে 
আমোদ করিতে বসে, ন! মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়। যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার 
করিবার বল আমার পায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি ব। বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের 

বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে--ত্র্ধতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত । এই ভাব নুতন 
নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়৷ আমি জন্গিয়াছিলীম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান্ এই মহাব্রত 
সাধন করিতে আমীকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বংসর বয়সে বীজট! অন্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার 
বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অটল হইয়াছিল । তুমি ন-মাসির কথ! শুনিক্। ভাবিয়াছিলে কোথাকার বদূলোক 
তোমার সরল, ভাল মানুষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে। তোমার ভাল মানুষ স্বামীই কিন্তু সেই লোককে 
ও আরও শত শত লোককে সেই পথে, কুপথ ব। সুপথ হোক প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহজ সহ লোককে 

এবেশ কয়াইবে। কার্ধ্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই । 

এখন বলি তুমি এ বিষয়ে কি করিতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি, তুমি উযার গিষ্ঠ হইয়া দাহেব-পুজা 
মন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হইয়! ব্বামীর শক্তি খর্ব করিবে? ন! সহানুভূতি ও উৎসাহ ছ্বিগুপিত করিবে? 
তু বলিধে এই সব মহৎ কর্ে আমার মত সামান্ত মেয়ে ক্ষি করিতে পারে, আমার দনের বল নাই বুদ্ধি নাই, 
ওই সব কথা ভাষিতে শ় করে। তাহার সহজ উপায় আছে, ভগবানের আশ্রয় নাও, ঈশ্বর-প্রাস্তির পথে 
একবায় প্রযেণ কর, ' তোমার যে ঘে অভাব আছে তিনি লীন পূরণ করিবেন । বে ভগধানের নিকট জার 
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শ্ীজরবিলের গজ 

লইয়াছে, ভয় তাহাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দেয়। আর আঁমার উপর যদি বিখবাস করিতে পার, দশজনের খা 
না শুনিয়৷ আমারই কথ! বদি শোন আদি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি, তাহাতে আমার বঙ্গের হাঁনি 
ন হইয়। বৃদ্ধিই হইবে । আমর! বলি স্ত্রী স্বামীর শক্তি, মানে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের, প্রতিসূর্তি দেখিয়া তার 
কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্জার প্রতিধ্যনি পাইয়া দিগুণ শক্তি লাভ কযে। 

চিরদিন কি এইভাবে থাকিবে? আমি ভাল কাপড় পরিব, ভাল আহার করিব, হাসিব, নাচিব, হত 
রকম হুখ ভোগ করিব, এই মনের অবস্থাকে উন্নতি বলে না। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েদের জীবন 
এই সন্কীর্ণ ও অতি হেয় আঁকার ধারণ করিকীছে। তুমি এই সব ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এস, জগতে 
ভগবানের কাজ করিতে আসিয়াছি, সেই কাজ আরম্ত করি। 

তোমার স্বভাবের একটা দোষ আছে, তুমি অতিমাত্র সরল। যে যাহ! বলে, তাহাই শোন; ইহাতে মন 
চিরকাল অস্থির থাকে, বুদ্ধি বিকাশ পায় না, কোন কর্মে একাগ্রত| হয় না। এটা শোধরাইতে হইযে, 
একজনেরই কথা শুনিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, এক লক্ষ্য ধরিয়া! অবিচলিত চিত্তে কার্ধ্য সাধন করিতে হইবে, 
লোকের নিন্দা ও বিদ্রপকে তুচ্ছ করিয়! স্থির ভক্তি রাখিতে হইবে। 

আর একটা দৌষ আছে-_তোমার ম্বভাবের নয়, কালের দৌষ। বঙ্গদেশে কাল অমনতর হইয়াছে। 
লোকে গভীর কথাও গভীরভাবে শুনিতে পারে ন1। ধর্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্জা, মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, 
যাহা গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাসি ও বিন্রুপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চার ব্রান্ স্কুলে থেকে থেকে 
তোমার এই দোষ একটু একটু হয়েছে, বারিরও ছিল, অল্প পরিমাণে আমর! সকলেই এই দোষে দুষিত, দেওঘরের 
লোকের মধ্যে ত আশ্টর্্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মনের ভাব দৃঢ়মনে তাঁড়াইতে হয়, তুমি তাহা সহজে পারিবে, 
আর একবার চিন্তা করিবার অভ্যাস করিলে তৌমার আসল স্বভাব ফুটিবে, পরোপকার ও খ্বার্থতাঁগের দিকে 
তোমার টান আছে, কেবলি এক মনের জোরের অভাব, ঈশ্বর উপাসনায় সেই জোর পাইবে। 

এটাই ছিল আমার দেই গুপ্তকথা। কারুর কাছে প্রকাশ না করিয়। নিজের মনে ধীর চিত্তে এই সব 
চিন্তা কর, এতে ভয় করিবার কিছুই নাই, তথে চিন্ত। করিবার অনেক জিনিষ আছে। প্রথমে আর কিছু 
করিতে হইবে না, কেবল রোজ আঁধ ঘণ্টা ভগবান্কে ধ্যান করিতে হয়, তার কাছে প্রার্থনারূপে বলবতী ইচ্ছ 
প্রকাশ করিতে হয় । মন ক্রমে ক্রমে তৈয়ারী হইবে । তার কাছে সর্্ধদা এই প্রার্থনা! করিতে হয়, আমি যেন 
হ্বামীর জীবন, উদ্দেশ্ট ও ইঈশ্বর-প্রীপ্তির পথে ব্যাঘাত ন৷ করিয়া সর্বদ। সহীয় হই, সাধনভূত হই । এটা! করিবে? 

ৃ তোমার 
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৩ । নারী-জীবনের প্রকৃত আদর্শ 
“জননী ও জায়া 

:  “নারী-পরগতি সধ এ যুগে অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের একথা ভুলিলে চলিবে ন! 
থে নারীর চিরন্তন আররশ হইল জননী ওজায়। সংসীরকে 'জ্ীমতিত||করিয়া৷ তোলা এবং গুস্থালীকে জান 
ও নন্াতার কেস্ররগে গঠন করিয়া তোলা নারীর প্রধান কর্তবা। বীধাধর! নিয়মানুসারে 
বিশ্ববি্ভালর হইতে বর্তমানে যে শিক্ষা! দেওয়। হয় তাহ! নিতান্তই প্রীপহীন; 
এই শিক্ষা মাগুষকে একমাত্র জীবিক| অর্জনেরই উপযুক্ত করিয়া ভোলে। 
নারীরা! সৌদর্ঘ ও জলিতকলার চিরন্তন অধিকারিী, সুতরাং সর্বপ্রকার নীচ ও সী! পরিহীর করিয়া হারা যাহাতে সাহাদের আন্তর্িহিত দৌদর্ধোর বিকাশ করিতে |পারেন এমন শিক্ষাই তাহাদিগকে দে 
উচিত। লোনদর্ঘাই জীবনের প্রকৃত ভিত্তি এবং একমাত্র নারীই মানুষের ভিতর সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিয়া তাহীর 
কো সুখময় করিতে পারে। 

1... শান্ষের জীবনযাত্রার আদর্শকে নারীই তাহীর অন্তরের মীধুধ ছারা উন্নত করিতে পারে। পারিবারিক 
জীবনের সম হইল দামাজিক জীবন, হৃতরাং এই পারিবারিক জীবনের মধোও নিখিল মীনবজাতির জন্ত কলাঁণ 
কামনা কয়া নারীর অন্ততম কর্তবা। শিক্ষা এমন হওয়া উচিত, যাহার ফলে নারীশক্তি সমগ্র মানব-পরিষারকে 
জাপনার জন মনে করিবে এবং যাহাতে জীবনের প্রাচুর্য কর হয় সে বিধিনিষেধও তাহাকে মঞ্ঘন করিতে হইবে। 

* প্যদি গরার্থে জীবন উৎসরগাকৃত ন। হয় তাহা হইলে সেস্ুলে নারীর প্রেমের সার্ঘকত! নাই। মানুষের 
ভিজা যে প্রেখ, সরবরজনীন্তায অভাব পরি হ়, শিক্ষিতা নারীন্মাজও সংসারে সে অভাষ পরিপুরণ করিতে 
পারে। যেসন্ীর্ভার মধ্যে থাকিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন বিষাক হয় উ৫ নারীই আপনার অন্তরের 
মাধুযবলে সে সনধীঘর্ত। হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। 

'বারী-মহিমার দ্বারাই মন্যতার পরিমাপ হইয়া থাকে, তাহার গৃহই জানের কেব্রুতুমি। জীষনের 
নীধ্ধা হইল ভাতা, এবং সত্যতার পরিমাপ হইল মৌনার্যা। একমা্জ নারীই তাহার জীবনে এই সৌদর্থাকে 
উপাধি করিয়া পুরুষদিগকে সর্ধপ্রকারে হুদভা করিয়া তুলিতে গারে।” 
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৬মৃণাপিনী ঘোষ---( শ্অরবিন্দের সহ্ধন্মিনী ) 





, 8। মা তৈঃ 
দিনা টারিনানিজিগির্রদ্নন্ন আমি বখছি; 

“নারী রেগেছে” তার সঙ্গে ভারত উদ্ধারের কোন সনব্ধই নেই। কেউ কেউ বলবেদ-__রেগেই ঘদি থাকেন-- 
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মানুষ ত রাগতে পারে না, অতএব আদৌ জেখেছেন, গণ্াৎ রেগেছেন, এন তহতে পারে? 
হা, ত| পারে; কিন্তু অনুগ্রহ করে যদি নি্রাই তঙ্গ হ'য়ে থাকে ত রেগে কি লাভ? 

সতী একবার রেগেছিলেন-_-আগুতোযের অনুনয় উপেক্ষা! করে, দশমহাধিভার বিভীবিক| দেখিয়ে স্বীকে 
উদ্ভ্রান্ত করে, পিতৃণৃহে অনাহ্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন কল হয়েছিল পিতীর অজমুও, হজপও পরে আপনার 
দেহপাত। তারপর প্রেমময় পাগল স্বামী বে ঘূর্ণায়মান শবদেহ দিগ দিগন্তে ছড়িয়ে চতুষেষি পীঠানের হা । 
কিন্তু ধবংসলীলার সেইখানেই অবসান হয়নি- প্রত্যাথ্যাত শ্বামীর সহিত পুনর্জিলন্রে আকাজ্গার গিযিরাজগৃহে 
পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ এবং পরিত্াগের পর পুনমিলন হ'য়ে তবে সে নাটকের পরিসমাত্তি হ'য়েছিল। তবে 
তফাৎ এই, সব স্বামী ভাঙ্গড় ভোল! নয়, এমন কি আফিঙখোর কমলাকান্ত পর্যন্ত নয়। অতএব এ রাগের. 
ফল কি হবে তাই লৌকে ভেবে আকুল হচ্ছে। | 

মাঁসকল যে সব প্রশ্ন নিয়ে রেগেচেন বা! জেগেচেন যাই বলুন, তার মধ্যে মূল হচ্চে-্ত্রী ও পুরুষের 
সমানাধিকার--৫09110 06 08 56255 | এই 60181 বা সাম্য আপাতঙঃ এমনই গ্তারসঙ্গত এবং 

যুডিসঙ্গত বলে মনে হচ্চে যে, সে সম্বন্ধে যে কোন তর্ক চল্তে পারে ত৷ মনেই আমে না। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
তানয়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য মাত্র এক হিলাবে--স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই 8609 10210 এই পর্ধায়ডু্ ; 
ভা ছাড়া, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সমত| নেই বলেই হয়-সামাজিক বা পারিবারিক 02 হিসাবে স্ত্রী ও পুরন 
দুটা ভিন্ন জীব। রর 

ভি হ'লেও ছোট বড় হ'তে হবে তার কিছু মানে নেই। বোম্বাই আধ আর মর্ডমান কৰা, ছুটা ভি 
ফল--কিন্তু কে ছোট কে বড় প্রশ্নের কোন মানেই হয় না; ১০ টাকায় এক মণ চাল--১*ট টাকা আর 
১ মণ চাল ছুই তুলা মূল্য হ'তে পারে, কিন্তু তুলা মূল্য বলে এক বা সমধন্থাঁ নাও হতে পারে, কিন্তু চু'ট! এক 
বন্ত নয়। অতএব দেখা হায় ভিন্ হ'লেও তুল্য মূলা হতে পারে কিন্ত তুলা মূলা বলে এক বা সমধন্ঁ নাও হ'তে 
পারে। স্ত্রী ও পুরুষ সধূদ্ধে সেই কথা ভিন্ন ধর্ম বলে' কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় নয়, তুল্য মূলাই হী 
হ্র় তা হ'লেও এক নয়। 

রী ও পুরুষ তথাপি সমান, ধদি মাসকল একধ! বলেন, ত| হলেই আমাকে বলতেই হবে, মাসকল 
“রেখেছেন”, জেগেছেন একথা! বল্তে গারব না। 

তারপর হবাধীদতার কথা মাসকরের আবদার এই,_বেন সী পুরুষের অর্ীন হরে খজাবাহ পড়ুন 
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নাচের পুতুল হ'য়ে ধাকৃষে? এখানেও আমি “রাগারই" লক্ষণ দেখতে পাই- “জাগার” লক্ষণ দেখতে পাই না। 
প্রথম কথা গৃহস্থারীট প্রাচীন 58: রাজ্যের মত ঝুগ্ম রাজ্য হবে, ন! এক রাজার রাজ্য হবে? দুই-এ এক 
নাহ'য়ে গিয়ে ছুইজন (স্ত্রী ও পুরুষ) দ্বতন্ত্র উন্নত ছয়ে গৃহস্থালীকে যদি 79৩27০০:98:০ নীতি অনুসারে শাসন 
করতে চান, তাহ'লে রাজা ছেড়ে বনে গিয়েই বেশী হুখশাস্তি লাভের আশা করা যায়। কাব্যক্ষেত্রে কিন্ত দেখ। 
যায় বে, অধিকাংশ স্থলে একের প্রাধাগ্তই বলবান্ হ'য়ে উঠেতী সেটা স্ত্রীই হ'ক, ঝ! পুরুষেরই হ'ক অথবা 
স্ত্রী পুরুষ চুইএ মিশে এক হয়েই হ'ক, 'কিন্তু যেখানে 10081 50525161819 সেইখানে বিরোধ ও পরে বিচ্ছেত । ' 

মাদকলের এটাও বুঝা উচিত যে, ঘরের বাইরে এই পরাধীন দেশে, পুরুষ বেচারী যে স্বাধীনতা উপভোগ 
করে, তা'র চেয়ে কিছু কম স্বাধীনতা স্ত্ীগণ অন্তঃপুর মধ্যে উপভোগ করেন ন|। 

তবে মা-সকলের পুরুষের উপর বড় বেশী আক্রোশ এই জঙ্ত যে, পুরুষ ব্যভিচারী হ'লে তার সাতখুন 
মাপ, কিন্তু রমণীর ক্ষণিক দুর্বলতার জন্ত একটু পদশ্থলন হলেই সে বেচারী চিরদিনের জন্য দাগী হ'য়ে গেল; 
তার এতটুকু অপরাধেরও মার্জনা নেই। মাঁদকলের একখাঁটা' একটু খোলসা৷ করে বুঝতে চাই। পুরুষের 
পক্ষে আইনটাকে খুব কড়া করে দেওয়৷ যদি তাদের অভিপ্রায় হয়, তাতে আমার আপত্তি নেই বরং আমি তার 
খুব পরিপোষণ করি । কিন্তু পুরুষের বেলা আইনট! যেমন আল্গাঁ, নারীর বেলাও সমানাধিকারের নিয়মে 

তেমনি আল্গ! কেন হবে নাঁ_-মাঁসকলের যদি এই অভিগ্রীয় হয়, তা হ'লে নারী রেগেছে বল্ব ন! তকি? 
আর রাগের সঙ্গেই বুদ্ধিনাশ, আর তারপর বিনাশ। 

সামাবাদী বা বাদিনীরা যাই বলুন আর বাই করুন, ব্যভিচারের যদি পারিবারিক পরিণাম কল্পনা করে' 
দেখা যায়, তা হ'লে সে পরিণামকে কিছুতেই সমান বলা যায় না। 

স্ত্ীগণের ম্বাধীনত| লাভের উপায় হিসাবে বল! হয়েছে যে, তার! নিজের নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে 
দীড়াতে শিখুন, অর্থাৎ নিজে উপায়ক্ষম হন, এবং তানুযায়ী বিদ্ত। বা শিল্পা শিক্ষা করুন। কমলাকান্তের গৃহ 
শু-.সে হাত পুড়িয়ে রেখে খেয়ে থাকে, তবুও আমার পুরুষ ত্রাতাগণের পক্ষ হ'তে এইমাক্্র বলবার আছে বে, 
এই দারুণ আক্রাগণ্ডার দিনেও, পুরুষ একক কষ্ট ক'রেও কোন দিন এপর্যন্ত তার গৃহিণীকে বলেনি--“আর 
পারি না, তুমি তোমার গেটের অন্ন গতর খাটিয়ে স্থান করে' দাও।” পুরুষের ছুঃখে দুঃখিত হয়ে যদি নারী 
গতর খাটাতে চায় ত সেট। ভালই বল্তে হবে, কিন্তু যদি এটে অছিলে মাত্র করে' নিজের শ্বাতন্ত্য লাভের পথ 
পরিফার করে' নিতে থাকে, তা হ'লে পুরুষ বেচারীর কাটা ঘায়ে সুনের ছিটে দেওয়া! হবে। 

তারপর মাঁসকল একবার ভেবে নেবেন যে, একবার গতর থাটাতে বেরিয়ে পড়লে, আর স্ত্রী-শিল্প আর 

পুরুষ-শিল্প বলে কোন পার্থক্য থাকবে না। ব্যান্কের দারোয়ানী থেকে আরম্ত করে' ফোদাল পাড়া পর্যযস্ত 
সবই করতে হবে। যে দেশ থেকে স্ত্রী-্বাধীনতার ঢেউ এদেশে উপস্থিত এসে লেগেছে, সে দেশে 88৫৫০ 

&ঃ] থেকে আরম করে' ছুতীর, রাজমিন্ত্রী, 090/668:) গাড়োয়ান_-সব কাজই মেয়ের কর্টে, আবার 
8161000৩70৫ 68101810600 হয়েছে । স্্রী-পুরুষ ভেদাভেদে কার্যের ভেদাভেদ হয় নি, এবং সী স্বাধীন 

বলে' পুরুষের অধীনত পাশ থেকে একেধারে যুক্ত হতেও পারে নি । 
০ 
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কেন গারে নি তার কারণ বল্চি। স্বাধীনতা ও সাম্য ছাড়! আর একটা জিনিয আছে, মেটার না 
-মৈত্রী। এই মৈত্রীর কুধা, কি পুর কি স্ত্রী উভয়েরই হদয়ে চিরদিন আছে ও থাক্বে। ' স্ী-পুরুষের বধ 
্বাধীনত। ও সাম্যের দাবী অপ্রাকৃত, অলীক--ক্ষিস্ত মৈত্রীর আহ্বান তাদের প্রকৃতির নিভৃত কনর থেকে. 
চিরদিনই প্রতিমুহূর্তে ধ্বমিত হচ্চে, সে আহ্বানকে কাণে তুলো দিলেও শুন্তে হ'বে, কেননা সেট! বাহিরের 
আহ্বান ন্র--সেট। ভিতরের ডাক । 

৫। “বাব মেয়ে, 

০০০০০৮০১১১১ সৌজ। কথায়-_মেয়েমুখো পুরুষ আর মন্দ! মেয়েমানুষ এ ছুটা কথাই গালাগাল । 
মানুষ অর্থাৎ পুরুষ মানুষ, নারীকে অবলা, ছুর্রধলা, ৩৪11 55556), ইত্যাদি উপাধি দিয়ে তুষ্ট 

করিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু নারী, নারী হিসাবে কোনদিনই অবলাও নয়) ৩৪) ৮551 নয়। আমি 

প্রবলা, হরবোলা, হিড়িস্ব। বহং দেখেছি । তবে ও সকল থেতাৰ নারীকে যে দেওয়! হয়েছে, তার ভিতর গৃঢ় 
অভিমন্ধি আছে। পুরুষ নারীকে বা কর্তে চায় তানুরূপ উপাধিই দিয়ে থাকে । নাই বল্লে শুনেছি সাপের বিষও 
থাকে না। তোমার বঙ্গ নাই, বুদ্ধি নাই, তেজ নাই, ইত্যাদি শুনতে শুনতে নারী বাস্তবিকই অবলা হ'য়ে যাবে 
এই ছুষ্ট অভিপ্রায়েই পুরুষ নারীকে এ সকল শ্ুশোতন অভিধান দিয়ে থাকে । নারী প্রকৃত পঙ্গে কোন 
দিনই অবলা নয়। 

তা'বলে নারী গুরুষও নয়, পুরুষের অসম্পূর্ণ সংস্করণও নয় 1'***********১০০*২* মনু, যাজবন্ধ্য হ'তে 
আরম্ত করে মেকলে পর্য্য্ত সকল সংহিতাকার অপরাধ সম্বন্ধে সত্ী-পুরুষ বিভাগ করেন নি ।**.**.**** 

৮ কিন্ত জীবস্ত পুরুষ ও জীবন্ত নারী ছুইটা শ্বতন্ত্র জীব, চুইটার ম্বতন্ত্র ধর্ম; সে ধর্ম যিনি স্ত্রীকে স্ত্রী 
করেছেন, পুরুষকে পুরুষ করেছেন তিনিই নির্ণয় করেছেন। তাদের শরীর মন সেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুষ্থায়ী 
ক'রে গড়েছেন। নারী যদি পুক্লধহুলভ গুণের কার্যের অধিকার চায়, সেট নারী-্বতাবের বিকার 
অন্বাভাবিক পরিণতি বল্তেই হবে । . 

এদেশে পুরুষ চিরদিন রমণীকে মাতৃ আখ্যা দিয়ে এসেছে, সেটা ঠিক নিছক্ ০০০:557 নয়, কেননা 
সত্ীর সত্ত্ব আর মাতৃত্ব একই কথা, আমাদের দেশের এই সনাতন ধর্ম । ইউরোপের অন্ত কথ! ।*-***+******* 
সিগারেট মুখে বা হঁকা হাতে ক'রে বদলে (পরমহংসদেব ঘাই বলুন ) মী না ব'লে বাবা বলাই ঠিক মনে হয় 
নাকি] 

শুধু ফুটবল, ক্রিকেট, ইত্যাদিতেই যে মাতৃত্ব অর্থাৎ সতীত্ব সুজ হয়ে যাচ্ছে তা নয়। অতিরিক্ত মস্তিস্ক 
চালনায় মাডূহাদয় শষ হ'য়ে গিয়ে সন্তানধারণ ক্ষমতা লোপ পেয়ে, গৃহস্থালী পরিচালনোপযোগী বৃত্তিকল 

গুকিয়ে গিয়ে, ইউরোপে একটা তৃতীয় ৩% কজন হচ্ছে ।******.*আমি বেশ দেখছি, নারীর মাতৃত্বের বিকাশ 
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নাহ'লে বাতার অবক্কাশ ন! পেলেই, নে পুরুষের কোটে এসে জুড়ে বসতে চায়....*ঘর ও বাহিরের হধো যে 
প্রাচীর তা ভেঙ্গে ফেঈীবার জন্ত হাতিয়ার সংগ্রহ করতে থাকে । কিন্তু যে মুহূর্তে তাহীর বক্ষে শিশু 'মা? বলে' 
তার মাতৃত্ব জাগিয়ে তোলে, তখন পুরুষত্ের দাবী (যাকে সে মানুষের দাবী বলে মনে করে) কোথায় ভেসে 
ধায়। লগুনের পথে পথে হখন 5978£৩15র! হৈ হৈ ক'রে অতি অশোভন ভাবে তাদের মনুয়ত্থের দাধী 
ঘোষণা! ক'রে গগন ফাটাচ্ছিল, আছি বলেছিলাম_-হে ইংরাজ, মা-সকলকে ঘরবাদী কর, শ্বামীর সোহাগ আর 
সম্তানের মুখচুষ্বনের ব্যবস্থা ক'রে দীও, মা! সকলের মাতৃত্বের অমিয় উৎস থুলে দাও, মা-সকল আপনার পথ 

খুজে পাচ্ছে না, পথ দেখিয়ে দাও। কিন্তু ইংরাজ-সমাজ সে দিকে গেল না; তার উপর লোকবিধ্বংসী 
সমরবন্তি তাদের যৌন সংহতি লেহন করে নিয়ে গেল সে ব্যবস্থা আরও হুদুরপরাহত হ'য়ে গেল। তাই আজ 
নারীর নারীত্বের নামে পুরুষের স্বাধিকার মধো হান! পড়ে গেছে। তার ঢেউ এখানেও এনে পৌচেছে। আমি 
দেখেছি বিলাতে যেমন স্বামী মিলেনা৷ বরে স্্রীগণ পুংধন্মা হ'য়ে উঠে, আমাদের দেশে শ্বামী মিললেও যেখানে ম্বামী- 
হথ মিলল না, ঘা! সন্তানের কাকলীতে গৃহদ্বার মুখরিত হ'য়ে উঠল না প্রায় সেইখানেই মনটা হঠাৎ বহিম্মুথ 
হ'য়ে উঠে, হালফ্যাসান মত কথায় দেশসেবা, সমাজসংস্কার, ইত্যাদির দিকে মনটা ছুটে বেরিয়ে পড়ে । প্রসন্ন 
একটী বিড়াল আছে, সে কথন কখনও আমার ছুধে ভাগ বসায়, সেটাকে প্রসন্ন বড় ভালবাসে; প্রসনর সে 
সার্জার-গ্রীতি, আমি বুঝতে পারি, তা'র বুভুক্ষিত মাতৃহদয়ের সন্তান-গ্রীতিরই রূপান্তর, আর কিছু নয়। 
অনেক স্ত্রীন্ছলভ বাতিক (1105) তাদের হৃদয়ের কোন না কোন ' জ্ঞাত বা অজ্ঞাত শুন্ঠ কনার পূর্ণ করার 
বার্থ চেষ্টা মাত্র । 

রমণীর এই মাতৃত্ব অর্থাৎ স্ত্রীত্ঘ বজায় রাখবার জন্য, সুঙ্্দশী হিন্দুশাস্ত্রকার কন্ঠা মাত্রেরই বিবাহ্ অর্থাৎ 
স্বামী সম্পর্কের বাবস্থা ক'রেছিলেন। 000175)19 বাঁ 1715007 এই অনিশ্চিত জুয়াখেলার উপর 

যৌবনসম্সিলনের ইমারত তোলবার ব্যবস্থা করেন নি। ইউরোগীয় কুমারীগণ অনেক সময় সেই 1178600 
ছার্থাৎ বন্ধু-সশ্মিলন বা বধু-সশ্মিলনের “বিষম ঘুরণ পাঁকে” হাবুডুবু খেয়ে হাপিয়ে উঠে, মাতৃত্বে তথ! মনুষ্তে 
জলাঞ্জলি দিয়ে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছেন । 

আমি তাই বল্ছি--মাঁদকল, মা হও | 05007011 বল, ০০31 বল, সভা! বল, সমিতি বল, বন়্ৃতা 

বন, বৈচিত্র্য হিসাবে খুব অভিনব হ'লেও ওসব পন্থা মা! হওয়ার আগে নয়। "বাবা মেয়ে'র পুষ্টি ক'রে সংসারের 
সর্বনাশ ক'রে! না। দেশের সর্বনাশ ক'রো না। আমি বলে রাখলুম- পুরুষ-পুরুষ, স্ত্রী, ৫০৩ গে 
80811 0551 00691 
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৬। নারী-মঙ্গল 

কুমারীত্ব, নারীত্ব, এবং মাতৃত্--এই তিন শক্তির অভিবাকির ধারা--শক্তিসয়, শজিবিকাশ 
শক্তিপ্রকাশের ধুগ। | 

প্রথম অবস্থাটিকে শ্তিসঞয়ের যুগ (90/55091 8০077019002) বল! যেতে পারে। কুমারী 

শক্তিকে আমর! হদয়ে় অর্ধ দিয়ে পূজা করি, কেনন| শক্তি-প্রশ্রবণের অনন্ত গোমুখীধার! কুমারীছের ভিতয় 
লুকায়িত -_সে যে বর্তমানের ভিতর ভবিষ্যতের উদ্্বল মোহদ ছবি। এষ সময় সীমাবন্ধ গণ্ভীর মধ্যে সামান্ 
ক'জনকে নিয়েই তীর কারযার। তবে এই সময় থেকেই শক্তি ও সংহত হ'তে থাকে । আযাদের 

দেশে গৌরীদানের ফল এই দীড়াত যে, ভিত্তি ঠিক না! করেই আমর! তার উপর প্রাসাদ গড়বার কল্পনা করতুম্। 
মুখের বিষয় সে দিন চলে যাচ্ছে । আশা! করি, এখন থেকে শক্তি সফিত ও সংহত হ'লে তবেই কুমারী নারীস্বের 
তথ! দেবীত্বের পথে যাত্রা করবেদ-_নতুবা নয় । এই হচ্ছে [1810108 0৩:0৫; এই সময় আরর্শটিকে 
বেশ নুস্পষ্ট ক'রে কুমারীর প্রাণে ফুটিয়ে তুলতে ন| পারলে, আমর হয়ত লক্ষ্য হ'য়ে পড়ব। 

দ্বিতীয় স্তরটিকে শক্তিবিকাশের যুগ (9৮610090051) বলা যায়। এই স্তরে কুমারী নায়নবের 
ভিতর দিয়ে মাতৃত্বের তথা বিশ্বের পথে যাত্র! করেন। বিশীল বিশ্বের একখানি ম্পূর্ণ অপরিচিত গৃহে 
ততোধিক অপরিচিত পরিজনের ভিতর কুমারী সামান্ট একটুখানি স্থান দখল করবার জস্ত উপস্থিত হূন। 
জপরিচিতটিকে মকলেই “দেবী” হিসাবে বরণ করে ঘরে তোলেন। এই সব থেকেই শক্তি-লীলার পরিস্ফরণ। 
ূর্ববসঞ্তি শক্তিবলেই তিনি অপরকে আপন করেন, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করতে সমর্থ হন, অপরিচিতকে 
যুগযুগান্তরের হারানিধিরপে ফিরে পান। শক্তির এই আশ্চর্য্য বিকাশ তখনই সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে, যখন শক্তিময়ী 
দেবী একটি শক্তিময় কেন্ত্র থু'জে পান-_-তখন তিনি সেই স্থির কেন্ত্রের উপর দীড়িযে তার লীলাপরিধিকে ভ্রমাগত 
বিস্তৃত করবার অবকাশ পান। এই কেন্্রই হচ্ছে লীলার দৌসর, "পতি*--কেনন| তিনি পত্ীকে পতন থেকে 
রক্ষা করেন; এবং দেবী নিজে "পত্থী” কেননা তিনিও পতিকে পতন থেকে রক্ষা করেন। কিন্ত “দোসরের” 
ভিতর যে স্বিত্বভাব, শক্তির পক্ষে তা অসহা। শক্তি চায় মিলন-একত্ব ! মিলনের নিবিড় ব্যাকুলতায় 
উতর কেন্দ্রের প্রাণমন আদর্শ, প্রেমের সোগার কাঠির প্পর্শে, এক হয়ে ধায়। আর দ্বিত্বভাব নেই--তখন 
“পতি' হয়ে যায়, "শ্ব--আমি" তখন স্থির কেনের উপর তারা দ্বপ্রতিঠ। এই অবস্থা “ফাত্তি হনয় তব, 
জানত হায়ং মম”*."'..."এই সর নুদার মন্ত্রীর পূর্ণ পরিণতি ও সার্থকতা! | কুমারী-পক্তির এই প্রথম দেবীতব 
সিদ্ধি, কেননা একজন মম্পর্ণ অপরিচিতকে তিনি “আপন হইতেও আপনার' করতে সমর্থ হয়েছেন। এই 
সময় থেকেই 'আমি-পরিধির বিত্বৃতিয় আরভ', কেননা কেন্দ্রতষ্ হবার সম্ভাবন! নেই। 

ঈ্ি আবার সীমাধন্ধ থাকতে রাজী নয়। অনীমেয় বীশী তার প্রাপ-মন আলোড়িত করে' তাকে 

বিশাল বিশে আহ্বান করে। তখনই বহু হবার বাসনাটি প্রাণে জাগে।- এই বাসনা থেকেই দৃষ্টি | শভিদর 
এই যে একত্ব এবং বছর ভিতর আনাগোনা এই ত হৃষটিলীলারহন্ত। এই তৃতীয় ভরট হচ্ছে শকতিপ্রকাশের 
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ভারতের আরী 

যুগ (859115582), নারীত্বের চরম প্রকাশই হচ্ছে মাতৃত্ব । আজ তিনি সন্তানের ভিতর নিজেরই আত্মা 
প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পান। আজ তাঁর চোখে সমস্ত বিশ্বই মধুময়--আজ আর পক্রতে মিত্রতে প্রভের 
নেই--তিনি ধিশ্বজননী--তোমার, আমার, সকলের মা । আর সেই জন্তই যে মুহুর্তে হিশুমন্তানকে নিজের 
আত্মারই মূর্ত বিগ্রহরূপে লাভ করেন, সেই মুহূর্তে পত্ভী আর গড়ী নন--তিনি তারও ম|। এই জন্তই তস্ত্রের 
উপদেশ-রমপীকে জননীতে পরিণত কর ভোগ-পিপাঁসা মিটে যাবে। 

এখানে একটা! কথ বল! বোধ হয় অপ্রানঙ্গিক হবে ন|। অতান্ত হুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, 
আমর! অধিকাংশই মুখে এবং লেখায় যাই বলিন! কেন, কাজে এবং ব্যবহারে নারীর নারীত্বকফে পদদলিত করে' 
শুধু দৈহিক সন্থবটাকেই বড় ক'রে তুলেছি। শিক্ষার ও যুগধর্দ্ের মারফতে যে সধ নারীর জীবন হুঙ্গার ও 
বৈচিহ্রাময় হয়ে উঠেছে, তাদের অন্তর যে ক্রমে বিষিয়ে উঠেছে সে খবরও আমরা রাখি। অন্ধ "পতি দেবতা”- 
মোহ এ হূর্ধার জলতরঙ্গ বেশী দিন রোধ করতে পারবে না। আজ নারী হাঁড়ে হাড়ে ভুগে, দেবতা ও পশুর 
পার্থকা বেশ ক'রে যাচাই করে' নিতে শিখেছেন। যেদিন হুপ্ত আগ্নেয়গিরি সহসা সন্ধুক্ষিত হ'য়ে উঠবে, 
সেদিন হয়ত বাংল! স্তস্তিত হরে। সময় থাকতে আমাদের মনে রাখতে হুবে যে, নারী শুধু রমণী নন-_তিনি 
নারী- এবং ভবিষ্তৎ বাংলার জননী । ভাই বাঙ্গালী সাবধান! ! 

কিন্তু বা বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলি। সমস্ত বিশ্বকে আপনার করেও প্রেম তৃপ্তি পায় না। অসীমের 
আহ্বান তাকে দুরে--আরে দুরে টেনে নিয়ে যায়। শক্তি মহাশক্তির মাঝে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে তবেই 
পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। তখন স্বামী জগংস্বামীতে পরিণত হয় । 

সং সং গং সং ঠঃ রং 

যা! অনুজ্দরকে হুল্দর করে, অপূর্ণকে পূর্ণ করে, বিচ্ছেদকে মিলনের রাগিণীতে ভরপুর ক'রে দেয়, এবং 
অসামগ্রন্তের ভিতর ৷ হুসামঞ্জন্তের ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারে, তাকেই আমর! শ্রীনামে অভিহিত করি । 
নারী সেই শ্রীরপিণী মহাশক্তি। কিন্তু পারিপার্থিক আবেষ্টনের অন্তার চাপে, নারী আজ শ্্রীত্রষ্টা এবং 
আমরাও শ্রীহীন-_লঙ্গীছাড়া। 

সেই হুপ্তত্রীটিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য অন্ততঃ বাংলায় একট! অভিনব সাড়া পড়ে গেছে। সে শ্রী ছুটে 
উঠুক আমাদের পল্লীমায়ের বুকে, নবনাগরিক সভ্যতার অন্তরে, বঙ্গসমাজ এবং নির্মম শাস্ত্রের “অচলায়তন” 
চুরমার ক'রে। আমার বাংলার প্রত্যেক নরনারী শ্রীসম্পন্ন হ'য়ে এক অভিনব “দেবজাতি” গড়ে তুনুক । 
সেজগ্ প্রত্যেক নরনারীকে শ্বরাট এবং হ্বাধীন হয়ে ধলাড়াতে হবে--পরমুখাগেঙ্গী হলে চলবে না । প্রবীণের 
দল হয়ত স্ত্রী-্যাধীনতা শুনেই জাৎকে উঠবেন। কিন্তু আমাদের মতে ন্বাধীনত। মানে বেচ্ছাচারিত৷ কিছ্বা 
উচ্ছহ্খলত| নয়-স্বাধীনত। হচ্ছে নিজের অন্তর-দেষতার জধীনতা।। 

আমাদের দেশে তথাকথিত স্ত্রী-স্বাধীনতার যে ব্যভিচার হয়নি, এমন কধ! বলিনা। আমরা জোর 
ক'রে বাইরে থেকে স্বাধীনতা চাঁপিয়ে দিয়েছি, অথচ তখনও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি । কাজেই ছু'এক জাগায় 
যে কুফল ক্ষরাবে সে ত জান বধাই। স্ত্রীন্যাধীনত! দেবে বলে পুরুষ যে স্পর্ধা করে, সেটা নিতান্তই মিখা 
ফর্থা-স্ফক] চাঁল। হ্বাধীনত! দাদের বস্ত না, অন্তরের ভাবলন্ধ ধন, অন্ধকায়ের জীব অতখানি আলোর 
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সমারোহ সহ করবে কি ক'রে! প্রথমে জ্ঞানালোকে এই অন্ধকার অপসারিত করতে হয়, তখন স্বাধীনতাকে 
জোর করে চাপিয়ে দিতে হবে না, দে আপনি এসে তার শব্দ সিংহাসন বিছিয়ে নেষে। 

নারী, মনে রেখো-_তুমি সেই জগতের চিদাধার শক্কিরই একটি বিশিষ্ট অংশ। তুমি আত্মবিশ্বতা এবং 
একটু বেদীমাত্রায় বৈফবী হ'য়েছিলে বলেই তোমার এই ছুরবস্থ। । শঙ্তিত্থীন! ন। হ'লে কি তোমার পায়ে শিকল 
পরিয়ে দিতে পারতুম? তৌমার পায়ে শিকল পরিয়ে আমরাও আজ আষ্টেপৃষ্ঠে শিকল-বীধা পদদলিত । 
শক্তির অভাবে আমরাও নিঙ্কিয় হ'য়ে পড়েছি। আজ আমাদের মত তোষাদেরও মনের শিকল কেটে 
ফেলতে হবে। “আল্মানাং বিদ্ধি' “আত্মস্থ হয়ে নিজেকে জান', বুঝবার চেষ্টা! কর, অন্তশ্দুখ হয়ে আপনাকে 
মহীশভিনন অংশ বলে জান,-_-তারপর এস দুজনে মিলে একট! মহাসষ্টির পৃচনা করি । 

তবে এস সহধস্মিশি, তোমার মাহেষ্বরী শক্তি নিযে যেখানে বত অপূর্ণতা, অক্ষমতা এবং অনুদারতা আছে, 
তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে খও খণ্ড ক'রে দাও, যেখানে তোমার শক্তির অবমাননা দেখবে, সেখানে তোমার তীব্র 
জ্যোতিতে অপমানকে পরাস্ত এবং লজ্জিত ক'রে, তৌমার সহধদ্মীর অন্তরে কর্দশক্তির প্রেরণ! দিয়ে বিশ্বের সমস্ত 
শুভকাঁজে তার পাশে এসে দাড়াও এবং তোমার বৈষ্ণবী শক্তি প্রেমে, গানে, আনন্গে বিশ্বে চিরবসস্ত আনয়ন 
করুক । 

জগন্ধাত্রীরূপিপী মা আমার, তোমার ভিতর ব্রাঙ্গী, বৈষ্ণবী ও মাহেম্বরী শভিত্রয়ের অপূর্ব সামন্ত 
সংসাধিত হয়ে বিখে এক নবহুগ্ের হুচন। করুক। তোমার অপূর্ণ আশাকে সার্ঘকতার পথে নিষ্নে যাবার জন্ত 
তোমার সন্তানদের প্রাণে সেই মহান্ আদর্শের অন্যটি সবতনে রোপণ করে দাও-তুমি হয়ত দেখতে পাবে 
না-_কিন্তু কালে সেই অস্কুরটি এমন এক মহামহীরুহে পরিণত হবে, ধার শীতল ছায়ীয় ব'সে বিশ্বমানবের 
তাপিত প্রাণ শীতল হবে, ধন্ঠ হবে, পবিত্র হবে। 

নারী--নারী, নারী-_বিশবজননী, নারী-জ্ঞান-প্রেম-কর্ধের ত্রিবেণী, নারী-গ্রী, নারী- শক্তি ও 
স্বাধীনতার উৎস। আমর! সেই বিশ্বীত্মিক! মায়ের জাতকে “নরকম্ত খবারং” বলে ঘা করে এসেছি । তাই 
আমাদের সাধনার ক্ষেত্র হয়েছে রদ্ধঘর, চোরাগলি এবং পর্বতের গহ্বর। সে আক্মদর্শন ছিল স্বার্থ চুষট, 
কাজেই ব্যর্থ; সেখান থেকে ফিরে এসে যদি এই বিরাট কর্পক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে সেই “আমি"কে মহত্বর ও 
বৃহত্তর ভাবে পেতে তীর! চেষ্টা করতেন, তা! হলে সে ছিল স্বতন্ত্র কথা । কিন্তু গহ্বর থেকে ফ্িরাবার পথ তীর 
খু'জে পাননি, হয়ত সে চেষ্টাও তাদের ছিল না । এটা হচ্ছে সামগীস্তের যুগ । বৈরাগ্োর ভিতর এবার নয়, 
এবার-_ 

“অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহাননাময় 

লভিব মুক্তির স্বাদ ।'. 

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে হলিয়া, . 
প্রেম মোর ভত্তিরূপে রহিবে ফলিয়া” 

এবারকার অভিযান কাউকে বাদ দিয়ে নর--কাউকে পিছনে ফেলে নয়, এবার চৌরাগলিতে নয়,-_ 
একেবারে বিশ্বের সদয় রাজপথে--আনন্বাজারে। 
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স্রীলোফের! মাতৃত্বের নিমিত্ত বড় লালায়িত। তাহাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্াঙ্গ মাতৃত্বের উপযোগী করিয়া 
গরঠিত। ভাহারা মাতা হইতে না পাইলে তাহাদের জীবনই বেন বার্থ হইয়াযায়। তরাং ইহা তাহাদের 
মুখ্য অভাবের ভিতর গণ্য । আমাদের অন্ত সকল অভাবই গৌ অভাব। আমাদের গৌণ অভাবের অন্ত 
নাই। সভ্যতা বিকাশের মহিত আমরা অনেক গৌগ অভাব পুরণ করিতে পাঁরি বলিল, তাহাতে অত্যন্ত হইয়া 
আমর! অনেকেই মুখ্য অভাবের গ্ভায় তাহাদেরও বশবর্তী হইয়। গড়ি। সেগুলি ন। পাইলেও আমর! মুখে 
থাকিতে পারি। হুৃতরাং প্রধানত; যাহাতে সমাজের সকলেই মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিতে পারে তাহা দেখা 
উচিত; এবং যে পরিমাণে যে সমাজ সকল লোকের সেই মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিতে না পারে, সেই সমাজ 
তত অসম্পূর্ণ। কতকগুলি লোক তাহাদের অনেক গৌগ অভীব পুরণ করিবে আর বাকীগুলি তাহাদের মুখ্য 
অভাবগুলিই পুরণ করিতে পাইবে নাছ! চ্তায়নঙ্গতও নয় এবং বাঞনীয়ও নয় । সকলেরই মুখা অভাবগুলি 
পুরণ করিয়া তবে গৌণ অভাব পূরণ করা ও অন্ত নানা দিকে উন্নতির চেষ্টা কর! উচিত। এই যুল-তন্বটি 
শরণ রাখিয়! নান। প্রকার সমাজগঠন-পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। অনেক প্রকার সমাজগঠন-পদ্ধতি 
এতাবংকাল প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে মুলত; ব্যিতান্ত্রিক (001%100211500) সমাজ এতাবং 
পাশ্চাত্য জগতে প্রবস্তিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্যে বিশেষতঃ ইংলঙ্ে এই ব্যক্তিতান্ত্রিক 
সমাজের চরম বিকাশ হইয়াছিল । পাশ্চাত্য জগতের উন্নতি ও প্রভাব দেখিয়। আমর! সেই সমাজাদর্ণ আমাদের 
সমাজগঠন-আদর্শ অপেক্ষা ভাল মনে করিয়া আমাদের পুরাতন দমাজগঠন ভাঙ্গিয়। ফেলিতেছি। তাই 
একবার দেখা যাউক, তাহাতে আমাদের কোন বিশেষ স্থবিধ! হইবার প্রত্যাশ। আছে কি ন!। 

্ত্রীসমস্তাও কিরূপ ভীষণ হইবে ও পাশ্চাত্যে কিরূপ হইয়াছে, তাহাও দেখাইতেছি। যেখানে সকল 

লোকেরই নিজের নিজের উপার্জনের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেখানে অনেক লোকই একেবারে বিবাহ 
করিতে পায় না। কারণ, সকল লোক কোন কালেই এত উপার্জন করিতে পারে না, যাহাতে সে তাহার 
স্্ী-পুতরদিগকে তাহার আকাজিত রূপে ভরণপোরণ করিতে পারে ও পরেও সেইরূপ করিতে পারিবে তাহার 
নিশ্চয়তা! থাকে। অনেক লোকই অধিকতর উপার্জন-ক্ষমত| পাইবার আশীয় বহুকাল বিবাহ করে না। 
অনেকের ইতিমধ্যে যৌবদকাল দেখিতে দেখিতে কাটিয়! ঘায়। অনেকের প্রৌটকালও অবিধাহিত অবস্থায় 
কাটিয়া বার়। যৌবনই উপভোগের সময় সেই সময় যদি কাটিয়া যায় তখনই বদি জীবনের প্রেষ্ঠ ও সার 
জিনিষ ভালবাস! উপভোগ করিতে না পায়! যায় তাহ! হইলে জীবনের হুখ---বিশেষতঃ) গরীবদের--কি রহ্লি? 
ইহা! জগেক্ষা দুর্ভাগ্য কি আছে? ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে এই ছুর্ভাগা অধিক লোককেই ভুগিতে বাধা কর হয়। 
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সমাজে স্্রীলমন্যা 
পরিণত বয়সে আর্থিক শ্বচ্ছলতা কি এই ক্ষতি পূরণ করিতে পারে? হৌবন ত আর ফিরিয়া আজিবে লা। 
হয় তো সে তাহার মমোমত স্থানে অর্থাভাবেই বিবাহ করিতে পায়ে নাই। ইতিমধ্যে হয় তো সেই স্ত্রীলোক 
অন্তত্র বিবাহিত হইয়াছে। এইরপ প্রারই ঘটে । তখন তাহার হৃয়ের ক্ষোভ কত তাহ! কে দেখে? বদি 
বহু লোকই অবিধাহিত বা অনেক কালই অবিবাহিত থাকে, তাহ! হইলে বনু স্ত্রীলোকও একেবারে অধিবাহিত্ত 
বা বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়। ঘখন তাহার! বন্কাল অবিবাহিত থাকেন, তৎকালে তাহাদের 
প্রকৃতিগত মাতৃত্বের আকাঙ্ষা অপূর্ণ থাকায় প্রকৃতি তাহার পরিশোধ লয়। তাহাদের জীবন সরস রাখিধার 
মুল উৎস শুকাইয়। যায়--জীবনই শুফ হয়। আবার বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে হইলে অধিকাংশ স্ত্রীলোককে 
তৎকাঁলে অর্থোপার্জন করিয়। নিজেদের গ্রাপাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিতে হয়। এইরূপ অর্থোপার্জন করিতে 
হইলে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্মা করিতে হয়। ত্ত্রীলোকের৷ প্রকৃতির নিয়মে পুরুষদিগের অপেক্ষা 
ছুর্বল। নৃতরাং পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্মক্ষেত্রে . আমিতে হইলে তাহাদিগকে বিষম 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। তাহার উপর মাসিক রজোনিঃসরণকালীন তাহাদের একট! ন্ায়বিক 
উত্তেজনা আসে; শরীর হুর্বল ও অবসন্ন হয়। তখন তাহাদের বিশ্রাম একান্ত আবগ্তক, সকল চিকিৎসকইঁ 
ইহ স্বীকার করেন। সেই সময় বিশ্রাম ন! পাইলে ভীহার নানারূপ -পীড়াগ্রস্ত. হয়েন;, রজংসংক্রান্ত নানারপ 
ব্যাধি হয়। অথচ পুরুষদিগ্ের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্মক্ষেত্রে তাহারা সেরূপ বিশ্রাম পান না। তঙ্গিমিত্ত 
এইরূপ কার্য করাইয়া তাহাদিগকে যে কত নির্ধ্যাতন করা হয়, ভাহা কেহ দেখে ন|। তাহাদিগকে এইরূপ 
কাধ্য করিবার অধিকার দেওয়ায় আর ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে ছেক্রা গাড়ী টানিবার অধিকার দেওয়ায় কোন 
প্রতেদ আছে কিন! তাহ! পাঠিকার! বিবেচনা করুন। প্রাচীন হিন্দুদের চক্ষে ইহাকে তুল্যাধিকার দেওয়া! বল! 
একরাপ নির্মম পরিহীস ও ভীষণ প্রতারণ। বলিয় প্রতিভাত হয় । 

আবার স্ত্রীলোকের কর্মক্ষেত্রে নামিলে বহু কর্মপ্রাথাী হওয়ায় কন্মাদের মাহিয়ান। কম হয়, কর্ম-সময়েরও 
পরিমাণ ত্রমে বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্ঠ আবার স্বাস্থাহানি হয়। একথা আমার কপৌলকল্সিত নয়, পাশ্চান্তে 
ইহা হইয়াছে; এবং স্ত্ী-সাধিকার সম্বন্ধে একজন প্রধান নেতা। 73116, 769 এবং অন্ত অনেকেও নে- 
কথা৷ বলিয়াছেন। এইরূপে যাহার! নিজে উপার্জন করিয়। নিজেদের ভরণপোষণ করিয়া আসিয়াছেন, 
তাহাদের আর গৃহস্থালীর কার্ধ্য প্রবৃত্তি হন না। পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্মী করিয়। ভাহাদের 
প্রকৃতিতে পুরুষহূলভ কাঠিন্য আসিয়া! উপস্থিত হয়; স্ত্ী পুরুষের ভিতর একট বিদ্বেষভাব আসিয়া উপস্থিত 
হয়__পাশ্চান্তে তাহা হইয়াছে এবং ক্রমেই ভীষণতর হইতেছে । এইসকল কথাও উক্ত ৮1157, 16) ভাহার 
বহু ভাষায় অন্থবাদিত 1,০৮৩ ৪17 11214188৩ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 
সীপুরুষদের পুরামাত্রায় আলাহিদা৷ কর্্দবিভাগ যেরূপ পূর্বে ছিল তাহা না! হইলে এই প্রতিযোগিতা, এই 
বিদ্বেষভাখ কিরাপ ভীষণ হইবে তাহা৷ বলা যায় না। ক্রমে স্ত্রীলোকদিগের মাতা হইবার প্রবৃত্তি ও কষমতাই 
লোপ পাইবে-অন্ত কোনরূপ মাঝামাঝি বঙ্গোবস্ত হওয়া অসম্ভব । এইরূপ কাঠিন্ত ও বিহেষভাব হওয়ার 
ফলে, পরে তাহাদের বিবাহিত জীবনও সখ ও শাস্তিময় হইতে পারে না। আবার বহুকাল এইযপে কর্ছ 
করিয়। জীবন যাপন করিয়া তাছার! তাহাতে অত্যন্ত হইয়! পড়েন; নৃতন করিয়া গৃহস্থালী ও মাতৃত্বের 
উপযোগী হওয়। তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া! পড়ে। তুপযোগী শিক্ষা ও পরের যত্ব করিবার অভ্যাসের 
অতাবে তাহার! মাত| হইবার অন্থপযুক্ত হইয়! পড়েন। মাতৃত্বে আর তেমন মুখ পান না হতরাং পুত্রকল্াদের 
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ভারতের দায়ী 

সহিত বহুদিন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ।রাখিতে পারেন না। তদভাবে অপত্যদেরও দেরূপ পিতৃ-মাতৃতকি উদ্দীপিত হয় 
না। হুতরাং বৃদ্ধবয়সেও পুত্র-কন্ঠাদের আন্তরিক ঘত় ও সেব। পান না। তাহারা কাছেও আসে ন1। 
ভাড়াটিয়া সেব। ভিন্ল অন্য কিছু উপভোগের জিনিষ থাকে ন। | আমাদের গরীব দেশে অধিকাংশ লোঁক অর্থাভাবে 
তাহাও পাইবে না, প্রায় সকলকেই নির্জন কারাবাসের দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। এইজন্য বৃদ্ধবরন 
পাশ্চান্দের কাছে এত ভয়ঙ্কর। এদিকে ম্নাতৃত্বের উপযোগী শিক্ষা ও অভ্যাসের অভাবে মাতার যেরাপ যত 
করা উচিত, মে জ্ঞানের অভাবে অপত্যদের স্বাস্থাভঙ্গ হয়, অধিক -শিশুর মৃত্যু হয়। অনেকেই বিবাহের পরেও 
নান। কারণে পূর্বের মত কর্ম করিয়া! উপার্জন করিতে থাকেন। সেন্গগ কম্ম করায় অপত্াদের সম্যক্ 
তত্বাবধান করিতে পারেন না। হুতরাং শিশুর! ভর্ম্বাস্থা হয়, শিশু-মৃত্যুর হার আমাদের দেশের অপেক্ষা কম 
বলিয়া পাঠকবর্গ এই কথাট! অতিরঞ্রিত মনে করিবেন ন।। বিলাতে যেরূপ সকল লোককে নানারপ শিক্ষ 
দেওয়| হয়---গরীবদের মুবিধার্ঘ যে নানারপ প্রতিষ্ঠান ও সুবিধা! আছে, তাহ! আমাদের নাই এবং তাহা করিবার 
সাধাও আমাদের নাই । আমাদের দেশে শতকর। ৯৫ জন একান্ত গরীব, তাহা! মনে রাখিতে হইবে । বখন 

বিলাতে গরীবদের জন্ত রাজকোষ হইতে এত খরচ হইত না, তখন তাহাদের শিশুমৃত্যুর হার এখানকার দ্বিগ্তণ 
ছিল- যেখানে অবস্থাপন্নদের শিশু-মৃত্যুর হার শতকর! আটটা ছিল, গরীবদের সেখানে ৩০টা ছিল (১৪৪ [২৩ঘ 
[0513675 3০9%. 07 [6010210005120150)) | আমাদের দেশে হাসপাতাল, শিশু-পরিচধ্যালয় নাই 

ব্লিলেই হয় । সমস্ত ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে মাত্র ৩,৯৭২চী হাসপাতাল আছে। তাহাও বেশীর ভাগ নামে 

ষাত্র। হুতরাং আমাদের দেশে এরপ প্রথ! প্রচলিত হইলে শিশু-মৃত্যু অনেক বাড়িয়া যাইবেই। 

যেসকল স্ত্রীলোক উপার্জন করিয়া আসিয়াছে, তাহারা অর্থ বা সম্ত্রম বা অন্ত প্রলোভন সামলাইতে ন৷ 
পারাক্, কিন্বা ছুইজনের উপার্জন বাতীত সংসারযাত্র নির্বাহ করা অহ্বিধাজনক বলিয়া, অনেকই পূর্ব্বের মত 
উপার্জন করিতে থাকেন। তাহা করিলে স্বামীব্ত্রীতে দুইজনে কর্ম করিয়। পরিশ্রাস্ত হইয়া জীবন-সংগ্রামের 

নান! ঝঞ্চাট ও ভগ্নাশা লইয়া! বখন গৃহে ফিরিবেন, তখন কে কাহাকে বত্ব কবিবে? তখন পরম্পরের ব্যবহার 
ও বতকে ্ গিগ্ধ হইবার প্রত্বাশ! থাকে না? সেখানে তাহাদের শাস্তি, তৃপ্তি, ভালবাসার অবসর কোথায়? তখন 
গৃহ আর গৃহ থাকে না, রাত্রিযাপনের বাসায় পরিণত হয়। সামান্য কারণে কলহ উপস্থিত হয়--বিবাহ- 
বিচ্ছেদ হয়। পাশ্চাত্য দেশ তাহা উত্তরোত্তর বাঁড়িতেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ বৃদ্ধি হইবার এবং বিবাহ সুখকর 
ন! হইবার আরও অনেক কারণ আছে। 

সকল দেশেই জারজ সন্তানের ভিতর শিশু-মৃত্যু অধিক হয়-_বিবাহিতদের সন্তানদের দ্বিগুণেরও অধিক । 
প্রথম কারণ, এক! মাতা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়। উঠিতে পারে না, তাহার! তাহাদিগকে প্রতিপালন 
করিতে নিদারণভাবে নির্যাতিত হয়। যেসকল পুরুষ অবস্থা ভাল নয় বলিয়া বিবাহ করেন না, অথচ অপর 

স্ীতে সঙ্গত হয়েন, তাহাদের এই কার্যো কত কাঁপুরুষত্ব, কত নীচ প্রকাশ পায়, তাহা! একমাত্র পাঠকবর্গকে 
অনুধাবন করিতে বলি। পুরুধমামুষ হইয়া তিনি ও তাহার স্ত্রী, ছজনের সমবেত চেষ্টায় অপত্য পালন করিতে 
সমর্থ নন যলিয়। বিবাহ রুরিলেন না, অথচ একটা স্ত্রীলোকের একার ঘাড়ে নেই ভার অকুষ্টিত ভাবে চাঁপাইলেন 
“নেই সন্তানের ও তাহার মাতার কিরপ দুর্দশ! হইবে, তাহাদের জীবদ কিরূপ ছূর্বিষহ হইবে, তাহা! ভাবিধার 
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জাবন্ঠক বোধ ফরেন না। আমাদের দেশে ইহ! মহাপাঁতকের ভিতর গণ্য ছিল। পাশ্চান্তে এইয়প কায 
জনেকেই' কয়ে। অনেকে বলিয়! থাকেন যতদিন স্ত্রীপুরুষদিগের সম্যক্ প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা। না হন 
ততদিন বিবাহ ন| করাই ভাল--তখন এইরূপ করাটাই বিধেয় । স্ত্রীকে নানারগ গৃহকার্ধা-_দাসীবৃত্তি করান, 
তাহাদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার বলেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাস করি, এই নিয়ম প্রবস্তিত হইলে আমাদের 
এই গরীব দেশে কয়জন বিবাহ করিতে পারে? শতকরা ৫ জনের অধিকও নয় । তখন বাকী ৯৫ জন কি 

করিবে? তাহার! সকলেই কি ব্রঙ্গচারী ব৷ ব্রদ্মচারিণী থাকিতে পারে ? নিজের স্ত্রীকে কেবল বিলাসে রাখ! 
আর অন্ত স্ত্রীলোকেরা এইরূপ কষ্টভোগ করুক-_তাহ। কি স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক সম্মান ব! ভাল বাবহারের 
নিদর্শন, ন! নিজের অধিকতর স্বার্থপরতা! বা অহমিকার নিদর্শন, পাঠকবর্গকে অনুধাবন করিতে বলি। পাশ্চাত্য 

সমাজ এইরাপ ব্যবহার করেন এবং আমরা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার করি বলেন, এবং তাহারা সসন্দান 

ব্যবহার করেন বলেন, এবং আমর! তাহ! মানিয়! লই, আশ্চর্য ! 

অধিক বয়সে যখন বিবাহ কর! হয়, তখন দুইজনে বন স্ত্রীও পুরুষের সহিত মিশিয়াছেন--অনেকের 
প্রতি আকর্ষণ হ্ইয়াছে। পরম্পরের প্রতি আকর্ষণের অভাবে বা আর্থিক ব! অন্ত প্রতিবন্ধক থাকায় হয়তো! 
আকর্ষণের থলে বিবাহিত হইতে পায় নাই। অনেকে এইরূপ আকবিত স্থলে উপগত হয়। আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের ভেন্ভার সহরে শিশু-অপরাধের বিচারক লিগ্ডেসে সাহেব তাহার লিখিত [৫৮০1৫ 9৫ 11005 
%০৪%) নামক বিখ্যাত পুস্তকে তীহার ২৫ বংসরের কর্মৌপলক্ষে অভিজ্ঞতার ফলে লিখিয়াছেন যে, ১৪ হইতে 
১৭ বংসরের যুবতীদের ভিতর নিদেন শতকর! ২০্টার চরিত্রদৌষ হইয়াছিল। পূর্বজান্মানীতে সাধারণ লোকের 
বিশ্বাস, কোন ১৬ বৎসরের অধিক বয়স্কা যুবতীই অক্ষতযোনি নাই; ইহা 178৮৩1০0% 71115 লিখিয়াছেন। 
তিনি বলেন, ইংল্যাগ্ডের ট্রাফোর্ডসায়ারে বিবাহের পূর্ব্বে ছেলে হুওয়! সেই প্রদেশের রীতির ভিতরই গণা। 
অস্তান্ক অনেক স্থলে এইরূপ হয় তাহাও লিখিয়াছেন। তাহার অধথন্তাবী ফল কি হয় তাহ! একবার ভাবুন । 
আবার যদি সেরূপ উপগত ন! হয়েন, তথাপি সে ক্ষেত্রে সেই আকর্ষণকারিণীর ছায়! তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত 
হইয়। থাকে । এই আকর্ষণটা অনেক স্থলে কত গভীর, তাহ! বিখ্যাত উপন্তাসিক শরৎ বাবু বহু পুস্তকেই 
দেখাইয়াছেন--সেইথানেই মিলিত ন! হওয়ার যে কি মহাছুঃখ, জন্মের মত জীবন কত বিষময় হয়, তাহা 
সহজেই অনুমেয় ॥ এবং পরে যখন বেশী .বয়সে বিবাহ করে, সেক্ষেত্রে তাহাদের কিরূপ সুবিধা! হুইবে তাহা 
খতাইয়। দেখিয়। তাহারা বিবাহ করে। বিবাহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কলহু অবস্ঠস্তাবী ; বিশেষতঃ বেশী 
বয়দে সকলেরই পৃথক্ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে__অল্প বয়সের মতন পরের সহিত মিশিয়া যাইবার ক্ষমতা 
ক্রমেই লোপ পায়। একত্র ঘর করিবার পূর্ধ্বে কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ রকমে জানিতে পারে দা নুতরাং 
পরস্পরের ্বভাবের ব৷ চরিত্রের নানাভাবে অজ্ঞাত ব! অপ্রত্যাশিত রূপ প্রকাশ অবস্প্কাবী--তন্সিমিতত কলহ 
আরও অধিক মাত্রায় হয়। তখন পূর্বের আকর্ষণস্মতি জাগরিত হয়--নিজে বা অপরের দ্বারায় প্রতারিত হইয়াছে 
--এইরূপ বিশ্বাস সহজেই আসে--হুতরাং সামান্ত কলহও ভীষণভাব ধারণ করে, বিবাহ হুখময় ও শান্তিময় 
হয়না। এই জন্তই দখ। যায় যে, সকল ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজেই বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকদম। উত্তরোত্তর বাঁড়িতেছে। 
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ভারতের নারী 

এই ব্য্জিতান্ত্রিক সমাজে বিবাহ সুখময় ও শান্তিময় ন! হইবার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। 
- সেখানে ছুইজনেই পরম্পরের সঙ্গে বহক্ষপই কাটাইতে বাধা হয়। যেমন ভাল জিনিষ যাহ! আমর। খাইতে 
বড় ভালবাসি, তা প্রত্যেক দিনেই বহু পরিমাণে খাইলে অল্প দিনই তাহাতে বিভৃষক। আসে, সেইরাগ স্বামী 
স্ত্রীকে প্রতোক দিই দিবারাত্রির বহু অংশ পরম্পরের সঙ্গে কাটাইতে হইলে অল্প দিনেই উহ বিতৃফাকর হই! 
পড়ে। এমন কি বিবাহের পরেই উহার! সে মধুযামিনী যাপন (11906771001) করেন তাহারই ভিতর 
অনেক বিচ্ছেদ হইয়। বায়। যৌথ পরিবারে থাকিলে সেইরূপ পরম্পরের সঙ্গে অধিককাল কাটাইতে আমর! 
বাধ্য হই না, সুবিধাও পাই না--তম্সিমিত্ত আমাদের ভিতর আকর্ষণট! বহুকাল স্থায়ী হইতে পায়--আমাদের 
রিবাহিত জীবনের হুখ ও শাস্তি তন্জন্য কত খণী, তাহা৷ আমাদের তরুণ-তরুণীর! বুঝেন না । এই নিষিত্তই 
স্বামী-সত্রীতে বহু রকমের মতভেদ থাকা সন্ধেও, আমর! বেশ ুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাইয়৷ দিতে পারি যাহ! কেবল 

সতর-পুত্রাদি লইয়। আলাহিদা থাকিলে বিশেষতঃ পুক্র-কন্ঠাদি নিকটে থাকিলে সচরাচর সম্ভব হয় না। 

এই সকল নানা কারণে দেখ! বায় যে, পাশ্চান্তে বিবাহবিচ্ছেদ মোকর্দিমা সর্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থলে প্রতি বৎসরের ঘত বিবাহ্ হয় তাহার অর্ধেকের অধিক বিচ্ছেদ হইতেছে । 
মনে রাখিতে হইবে যে, অনেকে প্রকাগ্ঠ কেলেঙ্কারীর ভয়ে, কোথাও বা বিবাহ্বিচ্ছেদ মোকর্পমায় অর্থবায়ের 
জন্ত, কোথাও বা অপত্যদের মুখ চাহিয়া! অশান্তিময় গৃহেই বাঁস করেন ব কার্যত; পৃথক থাকেন- বিচ্ছেদ 
মোকর্দম। হয় না; সুতরাং যত মোকর্দম! হয় তাহার অপেক্ষা বহুণ্ডণ অধিক বিবাহ ছুইজনের পক্ষেই হুঃখদায়ক 

হয়। সুতরাং নিজের! পছন্দ করিয়৷ বেশী বয়সে বিবাহ করিলে দেখা যাইতেছে যে, ফলত? সেরূপ বিবাহ 
সুখকর হয় না। স্ত্রীলোকের! নিজের আকাঙঞ্িত স্থানে বিবাহিত হইতে ন! পাইলে বহুকাল একা এক! 

থাকিবার কষ্ট সহা করিতে ন! পারায়, অনেক স্থলেই আধিক ব! অগ্ত কোন সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
বিবাহিত হইতে বাধ্য হন। এই জন্য মহাঝ্সা টলষ্টয় তাহার 10760167 5০01780, নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 

লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে দাস-দাঁসিরা যেমন বাজারে বিক্রয় হইত, এখনও পাশ্চাত্যে স্ত্রীলোকের! সেইরূপই 
বিক্রীত হয়েন। আমাদের তরুণ-তরুণীরা ভাবেন, পরস্পরকে দেখিয়া জানিয়। বিবাহ করিলে বিবাহটা বড় 
সুখকর হয়, কিন্তু ফলত; থে তাহার ঠিক বিপরীত হয়, সেই অভিজ্ঞতা! লাভ করিবার তাহাদের সময় ও সুবিধা হয় 
নাই। এই অধিক বিবাহবিচ্ছেদ দেখিয়া! অনেকে হয় ত বলিবেন, ছুইজনে চুলোচুলি করার অপেক্গ। ফারধৎ 
হওয়। ভাল। ভীহাদিগকে এই বিচ্ছিন্ন শ্বামী-ন্ত্রীর অপত্যদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলি--তাহীর! মাত 

পিতার ভিতর একজনকে হারাইবেই। একজনের পক্ষে অপত্য প্রতিপালন করিতে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে 

হয়,--বিশেষতঃ যাহার! গরীব-_আমাদের *তকর! ৯*, ৯৫ জন গরীব--এবং অপত্যদের কিরীপ ছুর্দশ! হয়, 
ভাহ! সৃহজেই অনুমেয়। সুতরাং এইরূপ বিবাহ্বিচ্ছেদ হওয়া! সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর। মাতাঁপিতার। 
পুনরায় বিবাহ করিলে শিশুদের দুর্দিশা। আরও বাড়িয়। যায়। 

৬ রং নং গং গং রং 

আমর! দেখিলাম, ব্যক্তিতান্ত্রিক সকল সমাজেই অনেক যুবতী স্ত্ীলোককেই প্রথমতঃ বহুকালই অবিবাহিত 
থাকিতে হয়। তাহাদের সংখ্যা! শতকরা ২৫ হইতে ৪*টা। আমাদের ভিতর শ্রাঙ্গ-সন্ত্রদায়ে ইতিমধ্যে ২০ 
কইতে ৪* বংসয় বস্ক। ১৭০৭ স্ত্রীলোকের ভিতর ২৪৪টা অবিবাহিত (56৩ 52585 16701 ০0৫ 882821, 
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সমাজে সীমা 

8518৮ & 07592 907, 63810 1 বশহারা আমাদের বিধবাদের ছুর্ঘপ! দেখ্যি। আমাদের সমাজকে 

স্্ীলোকর্দিগের নির্ধযাতনকারী বলেন, পাশ্চাত্যের এই সকল ব্যবস্থা অবিবাহিতাদের অবস্থার কথাটা ভাবিতে 
অনুরোধ করি । তাহার! কি যৌবনারম্ত হইতেই সেই বৈধবাদশা ভোগ করিতেছেন না? যৌবনে প্রকৃতি 
কি তাহাদিগকে যৌনমিলনের জন্ত বার করিয়া তোলে না? সেই সময়ে তাহাদের মনোমত যুবকদিগের প্রতি 
কি সাহারা ধাবিত হন না? সেই সময়ে তাহাদের মনোষত স্থানে মিলিত হওয়ার সুখের স্বপ্ন তীহারা দেখেন 

নাই? তীহাদের অধিকাংশকেই কি বার বার বিফলমনোরথ হওয়। বা ভগ্মাশার-_-অথব! প্রত্যাখ্যানের গুরুভার 
হৃদয়ের অন্তস্ভলে গোপন করিয়া থাকিতে হয় না। অনেকের কি তন্লিমিস্ত জীবন বিষময় হয় না? এই সকল 
অবিবাহ্িত৷ স্ত্রীলোকদিগকে বিধবাদেরই মতন কাম-উপভোগ ও যৌবন প্রেম হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয় 
অথচ বিধৰাদের মতন সংযম ও ত্যাগশিক্ষার অভাবে তাহাদিগকে প্রকৃতি প্রতিদিন পুরুষদিগের সংমিশ্রণে 
প্রধাবিত করিতেছে । চতুর্দিকে থিয়েটারে, চলচ্চিত্রে, নাটকে, নভেলে যৌনপ্রেমের উন্ন্ত উপতোগের চিত্র 
তাহাদের আকাঙ্ষা উদ্দীপিত করিতেছে অথচ দিনের পর দিন, মাসের পর মান, বৎসরের পর বর, মনের 

মানুষ পাইবার আশায় আশায় ক্রমে ভগ্মাশায়-_শেষে নিরাশায় যৌবন কাটিয়। যাইতেছে--অনেকের প্রো 
কালও কাটিয়। ধাইতেছে__জীবনও কাটিয়। যাইতেছে--ইহা কি গ্রীক পুরাণোক্ত 72714115 এর নির্যাতন 
নয়? এইরূপে কিছুদিন কাটাইয়া সংসারের নীচতায়, শঠতায়, অবিশ্বাস্ততায়, অনভিজ্ঞা তরুণীদের কতকাংশ 
কখনও ব। রূপে বিমোহিত হইয়াঁ_কখনও ব! নিজেদের উদ্দাম কল্পনাগিত গুণে আকৃষ্ট হইয়! নায়কদিগের 

দ্বারায় প্রতারিত হন এবং কতক ব! আত্মহত্যা, কতক বা জারজ সন্তান ত্যাগ করিতে বাধা হইতেছে; কতক 
বা তাহাদের মমতা ত্যাগ করিতে ন! পারিয়! অবশেষে বারবণিতা হইতে বাধ্য হইতেছেন এবং যৌন-রোগাক্রাপ্ত 

হইয়া সমাজে যৌনরোগের বিস্তার করিতেছেন। কতকাংশের বা মনের মতন মানুষ পাইবার আশায় দিনের 
পর দিন মাসের পর মাস বংসরের পর বংনর কাটিয়া যায়--ক্রমে যৌবনও কাটিয়া যায় দেখিয়। অবশেষে 
অর্থের বা অন্ত কোন প্রলোভনে ব অন্তবিধ কারণে অমনঃপুত ও চরিত্রহীন পাপিপ্রার্থীদের হস্তে আত্মসমর্পণ 
করিতে বাধা হইয়। হৃদয়ের অন্তস্তলে নিজেদের দুঃখভার গোপন করিয়া অশাস্তিময় জীবন যাপন করিতেছেন? 
অথবা অসহনীয় হইলে---বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতের আশ্রয় লইতেছেন। কতকাংশ বা! আশায় আশায় বৎসরের 
পর বংসর কাঁটাইয়া ক্রমে ভগ্রাশায়-_শেষে নিরাশয়-_-খিটখিটে মেজাজে, ভালবাসাবজ্জিত জীবনে, শুক 
হদয়ে আজীবন কুমারী অবন্থাক্প কাটাইয়। বুদ্ধবয়সে নির্জন কারাবাস ভোগ করিয়া জীবনলীলা শেষ 
করিতেছেন । পাঠকবর্গ এই. চিত্র বিকৃতমস্তিফ্কের কল্পনা মনে করিবেন না_-অনেক সহদয় পাশ্চাত্য চিন্তাণীল 
ব্যক্তি এই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফরানী পঞ্ডিতমগ্ডলীর সভ্য (৮, 520067 0£ 00৩ [5000 4১080+1099) 

ইউজিন ত্রিও লিখিত 1)51098-0 0০96.৫3, [17755 10408817075 01 8 1087997 পড়িলে তা 

বুঝিবেন। এইরপে পাশ্চান্তে বু স্ত্রীলোক তাহাদের ছুই অভাব--মাতৃত্বের হুখ এবং ভালবাস! পাওয়া ও 
ভালবাসিতে পাওয়া বহুকাল বা! চিরকাল এই ছুইয়ের অপুরণে নির্যাতিত হয়; তাহাদের স্বাম়ুমওলী বিকৃত 
হয়--তন্সিষিত্ত তাহারা আমোদ, উত্তেজন। ও বিলাসপ্রবণ হয় । আমরা তাহাদের আমোদ ও বিলাসপ্রিয়তা 

দেখিয়া! তাহাদিগকে হুখী মনে করি কিন্তু তাহা! যে বারবণিতাদের আমোদ ও বিলাসপ্রিরতার মতন হৃদয়ের 
হাহাকার চাপা! দেওয়ার চেষ্টা তাহ। দেখি না। এই অবিবাহিতাবহুল, প্রেমহীনবিবাহিতীবহুল পাশ্চান্তেই 
কেবল মাতৃত্বে বিভূ্ণ ও পুরুষবিদ্বেষী স্ত্রীজাতি দেখ! যায়। পৃথিবীর ইতিহানে জীবজগতে আর কোথাও তে! 
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ভারতের নারী 

এরূপ নাতৃত্ে বিভূষ্ণ পুরুষবিদ্বেষী স্্রীর্জাতি দেখা ধায় না। ইহাষে কত ভীষণ, কত বন্দীর্ঘকালব্যাগী 
নির্যাতনের ফলে লন্তব কূইয়াছে, তাহা আমর! দেখি না । যেখানে যৌবনকালেও পুরুষের! আতিক অন্বচ্ছলতীর 
ভয়ে স্ত্রীলোকদের, প্রথম যৌবনের উচ্ছ'সিত হৃদয়াবেগ তুচ্ছ করে ও তাহাদের তংকালহ্লভ সর্ধত্যাগী ভালবাসা 
উপেক্ষ। করিয়া ঘলিয় যাঁয- যেখানে পুরুষের! স্ত্রীলোকদিগের রূপ ও বাহাগুণসন্তোগপ্রার্থী-_যেখানে স্ত্রীজাতির 
যৌনরোগস্থস্ত-.বেখানে স্ত্রীজাতির প্রকৃতিগত মাতৃত্বের আকাঙ্জা ও ভালবাসী প্রবণতা, যাহ! তাহাদিগের 
জীবন সরম রাধিবার মূল উৎস বহুকাল আশ্রয়াভাবে শুকাইয়! যায়, সেখানে যে প্রকৃতির প্রতিশোধ বহু 
সত্ীলোকই বিষান্থে ও মাতৃত্বে বিভূষণ ও পুরুষবিদ্বেবী হইবে, অথবা অর্থনাস পুর্ুষদিগকে তাহাদের বিলাস-সন্তার 
যৌগাইবার ও কাম-উপভোগের সহায়মাত্র বিবেচন। করিবে ও পুরুষরা অপারগ হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়। 
অন্য কাহীকে আশ্রয় করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদের প্রতি ব্যবহার-_তাহাদিগের 
মুখ্য অভাব মাতৃত্ব ও ভালবাস! হইতে বহুকাল বা! চিরকাল বঞ্চিত করিয়া পুরুষদিগের সহিত বিষম 
প্রতিযোগিতায় 'কণ্ম করিতে অধিকার দেওয়ায়-_আর আহার ও পানীয় ন। দিয়া তাহাদিগকে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত 
করিয়া রাখায় কোন প্রভেদ আছে কি না তাহা পাঁঠিকাবর্গী বিবেচনা! করুন। পাশ্চাত্যের কি অপার মহিম।! 
তাহাদের যেমন বাহিক চাকচিক্যময় ভেজাল মাল এদেশে প্রচলন হইয়াছে ও তাহাতে আমাদের দ্নেশীয় শিল্পের 

ধ্বংস ও আর্থিক সর্বনাশ হইয়াছে, তেমনই তাহাদের সমাজসম্বন্ধে আপাতমনোহর অনার মতবাদে আমাদের 
সমাজ-সংহতি ধ্বংস হইতেছে ও তাহাতে পারিবারিক হুখ-শাস্তি নষ্ট হইতেছে ও জামাদের জীবন ক্ফুব্তিহীন, 
প্রেমহীন ছুর্িষহ হইতেছে । 

৮। বর্তমান যুগে ভারত-নারীর কর্তব্য 
এই যে বিবাহ্-বিচ্ছোদ বিল বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও দেখা দিতেছে, এর প্রয়োজনবোৌধ কেন একজনও 

হিন্ুনারীর মনে উদিত হইতে পায়? দে অপরাধের প্রধান অংশ ধাহা, তোমাদের সে কথা তে পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি, আবারও বলি--এর বাকি অংশও তোমাদের যে নয়, তাও বলিতে পারি না। ছেলের শরীরের 
সব খবর মীর জানা থাক! সঙ্গত ও সম্ভবও বটে। বিবাহের অনুপযোগী দুর্বল অক্ষম রুগ্ন ছেলের বিবাহে 
সবাহাতে বিভূফা৷ জন্মে, মার সেই চেষ্টাই প্রাণপণে কর! উচিত। দৈবাৎ পুক্রের স্ত্ী-বিয়োগ হইলে তাহীকে 
পুনর্ধিবাহে প্ররোচিত করা ভার আদৌ কর্তৃব্য নয়। ছেলে ভার অসম্মতিতে উল্ত কার্য করিলে সক্ষম হইলে 
এ বিবাহের বধূকে গ্রহণ ন! করা-_এ সকল ক্ষমতা মায়েদেরই থাকে; ভার! তার অপব্যবহার করেন বলিয়াই 

বির দরবারে তাদেয় সন্তানগণ আজ মাধ! নীচু করিতে বাধ্য হইতেছে এবং প্রতিফলম্বরূপে তাহ! তানের 
জন্ত প্রস্তত হইতেছে, সকল সমান্সের পক্ষেই বিশেষ করিয়া এই অভাগা! ভারতবাসীদের পক্ষে তাহ! 

'কালকুটন্বরপই প্রাপাস্তকর হইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই । | 

ধিনি যতই যাই বলুন, আর যত বড় আঁটিটই-যত নুজ্জতম আর্টের মধ্য দিয়! বত কমের রংচং 

১৬৮ 



বর্তমান মুখে ভারভনদারীর, কর্তব্য 
লীগাইয়াই অঙ্কিত করুম, নারীর সতীন্বের খর্বতাঁকে কোন কিছুরই খাতিরে আপনার গ্গষার চক্ষে মেখিতে 
গায়েন না। ভীরত-নারীর বৈশিষ্ট্য এখানেই এবং তীদদের অধিকাংশের জন্ত এটুকুই বাকি খাকে। 
তগবানের নিকট একজন ম্বজাতিবৎসল ভারত-নারীর এই একাস্তিকতাপুর্ণ কামন! বলির! জানিযেন ). এর 
চেয়ে বড় ধন তার পক্ষে জগতে আর কিছুই নাই এবং থাকিলেও সে তার কাম্য নয়। পাপ-পুরুষের পাপদৃষ্টি 
নারীর সতীত্বের প্রতি আবহমানকাল ধরিয়াই পতিত হইয়া! আসিতেছে । পৌরাণিক রাঁবগ, জয়ন্রখ, কীচক 
আজিও সশরীরে বর্তমান রহিয়াছে। বাষ্িভাবে বাহ! ছিল, কলির পক্ষে যেমন সমন্তই চতুগ্ঘণের ব্যবসা, সেই 
হিসাবে সমইভাবেই তাহা৷ সমাজগত করার ব্যবস্থা চলিতেছে, এইমাত্র প্রতেদ ৷ যুগে যুগে পাপ-পুগোর সন 
বা দেবাহুরের সংগ্রাম চলর! আসিতেছে, ইহ! আজ নৃতন নয়। কোন ঝুগ্নেই ভারত-সতী ছুষ্টের ছুট ইচ্ছ। পূর্ণ 
হইতে দেন নাই, আজও তিনি পরাভব মানিবেন না এ ভরদা আমার আছে। এর জন্ভ আত্মশক্তি় সমাবেশ 
তারত-নারীর বৈশিষ্ট) রক্ষা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে হইবে । প্ররোচনায়, প্রলোভনে প্রতারণায় তুলিয়। মুগ্ধ 
হইলে চলিবে না। কি বড় কি ছোট, কোন্ পথ প্রেয়ঃ-_কোন্ মার্গ শ্রেয্ং, তাহা নচিকেতার মতই স্থিরমন্ধিকে 
বিচার করিলেই নিজের পথ নিজেই দেখিতে পাইবেন উচ্ছজ্খল ম্বভাবের ছু'চীরজন মেয়ে-পুরুষের জন্ক যেটুকু 
প্রয়োজন ঘটিয়াছে, তাহারই জন্য সমাজগত ভাবে কোটী নর-নারীর মধ্যে কোন হীন প্রথাকে প্রচলিত করিবার 

জন্ত জবরদপ্তি চালানো! কতখানি সঙ্গত ! 

হিন্দু পরলোকবিশ্বাসী জাতি । হিন্দুধর্ম জন্মজন্মান্তরে আস্থাবান্ করিয়া তাহাদের কর্মফলে দুঢ়বিশ্বাসী 
করিয়াছিল। জীবনের সমস্ত সুখদুংখকেই তাহীরা জন্মাঞঙ্জিত কর্মাফলসম্ভূত বলিয়! ধরিয়। লইয়৷ আগামী জনে 
যাহাতে আর ছুর্বিবপাক ন! ঘটে, তদুদেস্তে ধর্্মীচরণে সচেষ্ট থাকাকেই জীবনের আদর্শ করিয়াছিল। সংসারের 
নশ্বর সুখভোগ “যেন তেন প্রকারেণ' করিতে পাওয়াকেই তার! জীবনের সার্থকত! বৌধ করিত ন|। বিবাহিত 
জীবনকে চির-পুষ্পবাসর মনে করিয়া নব নব পুষ্পবাসরের জন লালায়িত হয় নাই। রাজরাণী যেমন 
অপর্ধাগুবোধে তার হুখসম্পদ্ ফেলিয়া! দেয় না নিজেরই কর্মাজ্জিত ফল মনে করে, কাঙ্গালিনীও তাহাই 
করিয়৷ থাকে । হৃপুরুষ হুশীল উ্যাবানের স্তর, তার স্বামীর প্রতি স্বতঃই অনুরক্ত হয়, এ দেশের মেয়ের! ইহার 
বিপরীতেও তাদের চেয়ে পতিপ্রাণতায় কম হইত না । মনোনিবৃতিরূপ পরম শান্তি লাভ করিয়। তার হুংখ্জযী 

হইয়াছিলেন। এ সাধন! সহজ সাধনা নহে । সংসার যখন সুখছুঃখ লইয়াই পরিচালিত, নিছক মুখের আশার 

মুগতৃষিকার পিছনে বৃথা ঘুরিয়া হতাশ হওয়ায় লাভ খুব বেশী নয়, শাস্তিহীনত! লাভটাই প্রীয়শঃ ঘটিয়! থাকে । 
আদশই নামিয়। পড়ে, আনন্দটাই অধিকাংশ স্থলে মেলে ন7া। আমি পূর্বেও বহুবার বলিয়াছি, এখনও ৰলি, 
যুরোপের সমাজ ভারতবর্ষ হিন্দুসমাজের তুলনায় শিু_শিশুত্ব যদি নাও মানিলীম, কৈশোর বা নবযৌবন 
বলিয়! মানিতেই হইবে, তাহা হইলে বলিতে হয়, যুয়োগীয় সমাজ-শিশুর সবেমাত্র এই শৈশব অতিক্রান্ত হইয়। 
নবোস্তিন্ন যৌবনকাঁল দেখ! দিয়াছে, দৃপ্ত যৌবনের সহজ চগলত| ও উদ্দীপ্ত বাসনাময় আবেগে এখনও তার 
সমস্ত শরীর মন উদ্দাম হইয়। আছে। কুল-বিশ্লবী ভরানদী অনবরতই তট ভাঙ্গিতেছে। তাকে দেখিয়া! আজ 

এই অপন্ষীয়মাণ প্রো সমাজ যদি তাহাকে অনুসরণ করিতে বায়, শুধু সে বাতুলতা করিয়াই নিবৃত্ত হইবে না, 
প্রাণে মরিবে। যে যৌবনের চঞ্চলতাকে বহুদিন পূর্বেই সে পরিহাস করিয়া! আসিয়াছে, আজ তাহাতে পুনঃ 
পরত্যাবৃত্ত হওয়ার তার কোনই সার্থকতা নাই; বরঞ্চ এই মুদীর্ঘদিনের কঠোর তগন্তায় লব্ধ সমুদয় তপঃফলটাকেই 
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ষ্টা সর্ষতীর. বার! অভিভূতবুদ্ধি কুস্তকর্ণের মত বার্থ ও নিরর্থক করিয়া! দেওয়া! হুয়। তাছাড়। ঘৃদ্ধ ইচ্ছা 
করিলেই ফি আর যু! হইতে পারে? মহা! মহ! রসায়নও তাকে তায় বিগত যৌবন ফিরাইয় দিতে সমর্থ হয় 
নাই। বৃদ্ধ অভিনেতা! তরুণের অংশ অভিনয় করিতে গেলে যেমন সে কৃত্রিমতা দর্শকের পক্ষে অসহনীয় হইয়! 
উঠে, এ ক্ষেত্রেও তার চেয়ে বেশী ফল লাত হয় না। সমাজকে সংক্কার করিতে যুগে যুগেই হইয়াছে এবং 

এখনও হইবে, কিন্তু সংস্কার কর! শ্বতন্ত্রর আর তার ভিত্তিমূল ধরিয়া টান দেওয়া এক নয়। ভারতববীয় 
হিন্দুদমাজ নারীর সততীত্ের উপর ভিত্তি করিয়া! প্রতিষ্ঠিত। নারীর মাতৃত্বেরও উপর তার সতীত্বের মাহাজ্ময 
এ দেশে সুপরিচিত, জগন্নাতা পার্ধতী ভার পুর্র্ষশরীরের সতীরূপে পতি-অবমাননার় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । 
আর সেই সতীদেহের উপাদানেই এই ভারতের আলমুদ্র হিমাচল পরিপুরিত, তাই এদেপ্রের নারীধর্মের মধ্যে 
কোনই প্রভেদ নাই। সকল নুসভা সমাজেই সতীত্বের সম্মান আছে, তখাপি এদেশের এ ধর্মই খাসবায়ূর 
মতই শ্বতঃ উৎসারিত ও অবগ্ঠ পালনীয় প্রধান ধর্ম । 

ভারত-নারীর বর্তমান কর্তব্য সম্বষ্ধেও আমার মতে সেই প্রাণবাযুবৎ অবশ্থগ্রহণীয় সতীধর্ঘাকে সম্মান 
ও অত্যাজাভাবেই পালন কয়ার দায়িত্ব সমানভাবেই বর্তমান রহিল, অধিকন্তু নানাবিধ সুযোগ পাওয়াতে ভারত- 

নারীদের তখনকার দিনে স্বামিসঙ্গলাত ও স্বামীর সহায়তা করার আবগ্যকতা৷ ও সুবিধা! ছুই-ই সমানভাবে 
ঘটিতেছে, উহার সার্থকতা সম্পাদন কর! কর্তব্য, অর্থাৎ কি সাংসারিক বিষয়ে, কি বাহিরের কাজে যার যতটুকু 
সামর্থ আছে, অথবা চেষ্টা করিলে সামর্থা লাভ হইতে পারে, তিনি তাহাই প্রয়োগ করুন। অভাবগ্রস্ত ঘরে, 
সংসারের কাজকর্ম সারিয়া কূটীর-শিল্প হার! কিছু কিছু অর্থ উপার্জন কর!, নিজে লেখাপড়া! শিখিয়া ছেলেমেয়েদের 
প্রথম শিক্ষার ভার হাতে লওয়!, দেশের কাঁজে স্বামীর অনুগামিনী হওয়া, স্বামীকে হুপথে পরিচালিত করিয়া 

আপনার জন্ত যিনি আন্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া ধাকেন, তিনিই যধার্থ সহধন্মিণী। খেলার পুতুলের মত বথাশক্তি 
সচেষ্ট থাকা--এ সকলই সহধশ্মিদীর কাজ। ইহা পরলোকের উন্নতির জন্য আত্মসমর্পণের অর্থ আর 
সহধন্মিণীদের অর্থ এক নয়। পতির শুভের জন্য সতী সেই পতিকেই অবশ্ঠকস্থলে পরিত্যাগ করিয়া আদিয়। 

ভাহারই ধ্যানে জীবনাতিপাত করিয়াছেন, এ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে ছু'একটি নয়। অসতী ধিনি নিজের প্রেমের 
জন্ত পরিত্যাগ করিয়৷ যান, তাৰ সঙ্গে এ ত্যাগের তুলামূলা হইতেই পারে না। সতীর কর্তব্য কত 
সুগুরগ্রসারী, সতী মায়ের! তাহা হৃদয়ে বুঝিয়া দেখিবেন। হ্স্ৃষ্টির সম্মুখে শুধুই প্রতিভাত হইবে, _নির্ববোধ 
সেবাপরায়ণা, অত্যাচারিতা, লাঞ্ছিত বঙ্গবধূ। সতী বলিতে এখন এ'র। এই-ই বুঝেন। ভাগ্য ! 

বর্তমানের দুইটি প্রধান কর্তব্যের সম্বন্বেই আমার ঘা৷ বক্তব্য ছিল বলিয়াছি। সতীত্ব ও মাতৃত্ব 

এর চেয়ে বড় কর্তব্য যে জগতে আর কি আছে, আমি জানি না। একজন 
বিখাত দেশনায়ক আমায় জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “যে সব মেয়েরা আমাদের মধ্যে আসিতেছেন, তাদের সঙ্গে 
আমরা কি ভাবে চলিব বলুন দেখি? আমি ফাকে উত্তর দিই-_-“ছেলে যেমন মার সঙ্গে চলে, সেই ভাবে ।” 
তাদের ডেকে বলুন, 'মা। যখন অন্নর-শক্তি হুরশক্তিকে পরাভব করেছিল, তখন তাদের ছুর্গতি নাশ করতে 
চর্গারপে এসেছিলে, আজও তেমনি করে তোমাদের মহাশক্তির সমাবেশ করে সন্তানদের সম্মুখে এসে দাড়াও ।' 
কার সাধ আছে কোন কথ! বলিবার? 

দা! বদি সতী, সত্য নিষ্ঠাবতী, উন্নত চরিত্রশালিনী হন, সন্তানপালনকেই (লালন নয় 1) তীর প্রধান 
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কর্থ মদে করিস! সেই ভাবেই আশৈশব তাকে সংশিক্ষ! দেন, সংসার হইতে কত না গাপতাপ দুরীতৃত হইয়। 
যায়। 

এ দেশের শাস্ত্রে এবং লৌকাচারে নারীর বিদ্যাশিক্ষা। ও জ্ঞানচ্চার বাঁধা ছিল না, তাহা জনেকেই 
জানেন। ঠিক ইংরাজী যুগের পূর্বে এবং পরের যে ধুগ সে যুগটি এ দেশের কতকট! অন্ধকার যুগ, তা ভিন্ত 

“ কোন কোন অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে হয়ত অনেক রকম কুসংস্কার থাকিতে পারে, প্রধানতঃ হিন্দুর মেয়ের! 

€ উচ্চ শ্রেণীরই অবস্ত ) কোন ধুগেই আকাট মূর্খ ছিলেন না, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নাম করিতে হইলে 
বাছা বাছা! নামগুলিই লোকে সকল বিভাগেরই নষুনান্বরূপ দিয়! থাকেন, এক ধরণের অনেকগুলি নাম সংগ্রহ কর! 
কেহই আবগ্ঠক বোধ করেন না। ইহাতে দেখা যায়, অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান কাল পর্যান্ত কল 
বিভাগেই হিন্দুনারীর শক্তি-নামর্থ্যের ও সংশিক্ষার কোন অভাব ঘটে নাই। বাহাতে জ্ঞানবুদ্ধি প্রসারিত, 
কর্তবাবোধ পরিমাঞ্জিত, দুরদর্শন ও নীতিচরিত্র গঠিত, তাগ সংযম, চারিত্রিক দৃঢ়তা! বন্ধিত হয়, এ শিক্ষার 
তাদের কোন দিনই অভাব ছিল না। শিল্প, সাহিত্য, আতিথেয়তা বা সামাজিকতা যে কিছু শিক্ষার ভঙ্গ 
ব। শিক্ষা! সাধনার অবস্থস্তাবী ফল সকলই প্রচুরতররূপে তাদের ভিতর বর্তমান ছিল। 

এ দেশের মেয়ের মকল যুগেই এমন কি ঘোরতর বিপ্লবময় জাতীয় ছুদ্দিনে কুলগৌরব ও আব্মসম্মান 
রক্ষাপূর্বক রাজাশাসন, জমিদারী পরিচালনা, বড় বড় যৌথ পরিবারের কর্তৃত্বকোন কিছুতেই পঞ্চাৎপদ 
হন নাই। অহল্যাবাঈ, ঝাল্সির রাণী থুব বেশী দিনের নয়, অর্ধ বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর দুরপ্রনারী শুঙ্দৃ্টি হে 
অনেকানেক কুট রাজনীতিবেত্বার অপেক্ষাও--অনেক বেণী ছিল, তাহ! বাঙ্গালার ইতিহাস যারা জানেন, 
তাঁদের অজ্ঞাত নয়। বর্তমানের এই যুগটাকেই যদি অন্ধ তামসযুগ বল! যায়, খুব বেশী অত্তাক্তি করা হয় না| 
মনের মধ্যে আমাদের বড় বড় আদর্শ খাড়া! হইয়! উঠিতেছে বটে, কিন্তু আসলেই আমরা নিচের দিকেই নামিয়া 

চলিয়াছি। ভারতের শিক্ষা সীধনা প্রবৃত্তিমূলক নয়, আমর! তার সেই মর্দকথা বিশ্বৃত হইতে বসিয়াছি 
বলিয়াই ধত কিছু অনর্থ ডাকিয়া আনিতেছি। যাত্রাগান এবং কথকতার দ্বারায় সর্বজনীন লোকশিক্ষা শুধু 
প্রাথমিক অক্ষরপরিচয়ই নহে, নীতিধর্ম পুরাণাদির প্রচারে এ দেশের অতি নিম্নস্তরের মধ্যেও যেমন উচ্চাঙ্গের 
নীতিশিশ্ষা প্রবর্তিত হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় মাই। পলীজীবনের সঙ্গে সঙ্গে সে দম্দৃয়ই আম 
ইন্্রজালবং অদৃগ্ঠ হইয়া, তীর স্থানে গড়িয়া আছে সমাজবন্ধনের বাহিরে সহরের ঠাসাঠাসির মধ্যে দারিত্বহীন 
শিক্ষাসম্পদ্শুন্ত অসার জীবনযাত্রা । 

আমাদের আবার সেই ভারতীয় সাধনার পথে মুখ ফিরাইতে হইবে। ছেলেমেয়েদের প্রতি কর্তব্য ত 
করিবেনই, প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদেরও যাহাতে এভাবে নীতি ও ধর্ম শিক্ষা হয়, তার উপরেও দৃষ্টি রাখিতে 

হইবে। আপনাদের সমিতিতে এবং এইরাপ বহুতর মারীসমিতি সংগঠিত করিয়। সম্মিলিতভাবে এই দকল 
অবশ্করণীয় বিষয়ে আলোচনা এবং ইহার জঙ্য মধ্যে মধ্যে নুচিস্ভিত প্রবন্ধপাঠ অত্যাবস্তক । ছেলেমেরে 

দুজনকেই সমান শিক্ষাদান করিতে যেন স্বিধ! করিবেন না। অবস্ঠ শিক্ষার বিষয় বিভিন্ন থাকুক কিন্তু মেয়েদের 
ঘে কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে ছেলেদেরও সঙ্গে সান অধিকার আছে, তাহা স্বীকার করিয়! লইতে হইবে। 

বিস্তাশিক্ষায় প্রাচীন ভারতের নারীদের ত উচ্চাধিকার ছিলই, মনু বলিয়াছেন, “কন্ঠাপোবং পালনীয়! 
শিক্ষানীয়াতিযদ্তঃ” | উচ্চাঙ্গের জ্ঞানসমাবেশ যে এই সেদিন পর্য্যন্ত বঙ্গনারীদের অধিকার নিতান্ত তুচ্ছ ছিল 
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ভারতের ল্লারী 

না, তাহার প্রমাণের জন্ত দিলাইয়া৷ দেখুন দেখি আপনার শৈপবে দৃষ্টা ব! যৌবনে পরিচিত, অথব। আজিও 
বর্তমানা পিতা্হীর সহিত আপনার পৌত্রীটীকে। ছৃ'চারিটি সেমিজ, পেটিকোট রাউজ ও জুডা নোঁজা 
গরিয়া একতাড়া বই খাতার বোঝ! বহিয়৷ সে কি তার চেয়ে উন্নত্দয়া, উদদারচিত্তবৃত্তিশালিনী ও আ্গপুত 
চরিত্রসম্পন্ন! হইতে পারিয়াছে ? ম্থুলের শিক্ষা ছেলেমেয়েকে দিতে হইবে দিন কিন্তু আসল শিক্ষাই গৃহশিক্ষা। 
গৃহশিক্ষার প্রধান শিক্ষক ছেলেমেয়েদের মা; ম| নিজে শিখিয়া তাদের মানুষ হুইতে শেখান । তারের শেখান , 
দেশকে ভালরাসিতে, শ্ধর্দকে শ্বাসবাযুর মতই গ্রহণ করিতে, স্বজাতিকে দেহের শোণিতবিন্ুর বতই প্রিয় 
তভাবিতে। তাদের শেখান- ত্যাগের ধর্ম, সংযমের ধর্মই বীরের ধর্মা_মহতের ধর্ঘ-_ধাশ্মিকের ধর্ঘ। 

অসংযম, উচ্ছংঙ্খলতা ব। ভোগম্পৃহাই জগতের প্রার্থিত বস্ত নয়, ত্যাগের বন্ত। সদাচার পালন, 
সবধর্থের সেবা শাস্ার্ঘবোধের ইচ্ছা! ও চেষ্টা--এ সকল প্রবৃত্তিও তাদের মনের ভিতর জাগ্রত করা মায়ের কর্তা । 
অর্থাৎ হিন্দু মাকে তার সন্তানের ইহ-পরলোকের মঙ্ললবিধায়িনী হইতে হইবে । শুধু সাংসারিকতার প্রতিই ষ্টার 
ৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে মাতৃকর্তব্য সম্যক্রপে পতিপালিত হইবে না। এইভাবে বদি গৃহশিক্ষারূপ বাধনকৰণ প্রাপ্তি 
ঘটে, তবে পশ্চিদতটের ঢেউ যত বড় প্রবল হৌক পূর্ব্বতটের ক্ষয় তত বড় সাংঘাতিক হইতে পারিবে না! 

মায়েরা! আমাদের মধো যারা শাশুড়ী আছেন, নিজ নিজ পুত্রবধূকে কন্াস্থানীয়। করিয়া লইতে 
তাকেও যথাসাধ্য বিস্যাশিক্ষা দিন, নৈতিক শিক্ষায় পূর্ণ দৃষ্টি রাখুন । স্নেহ দিয়া যত দিয়া কুশিক্ষা! থাকিলে তাঁহ। 
শুধরাইয়। লউন। বধু বলিয়া সে একটী ম্বতন্ত্র জীব নয়, বরঞণ,সে একটা জীব জননী । ্রগৃহলক্মী কল্যাণীর 
স্বারায় একটা নূতন জগতের হৃষ্টি হইবে, এই মস্ত বড় কথাটীকে এক মুহুর্ত ভুলিলে চলিবে না। তুলিলে চলিবে 
নাকার? আপনার নিজের। আপনার শ্বশুরের ভাবী বংশ, ভীদের দ্বর্গ ব৷ নরকবাঁস নির্ভর করিয়৷ আছে, 
এ বধূরূপিনী প্রাণীটার শিক্ষার্ীক্ষারই উপরে । 'আকরে পল্সরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুডঃ' | আকর যদি ভাল 
হয়, পল্পরাগমণিরই উত্তব হইয়া! থাকে । কাচ কোথা হইতে আসিবে? মা! বাপের পরিচয় সপ্তানের মধ্যে দিয়াই 
প্রধানত: পাওয়। যায়, ইহাই স্বাভাবিক । মহাত্! ভূদেব লিখিয়াছেন, “ইহৈব নরকঃ হ্র্গ:* এই কথাটি খুব ঠিক, 
আমাদের উত্তর পুরুষই আমাদের ন্বর্গ ও নরক। যিনি যেমন সন্তান উৎপাঁদন করেন, জগতে ভার ধশ ব। 
অগধণ সেই অনুযায়ীই থাকিয়! যায়। অতএব কেবলমাত্র আজিকার দিনের বধুধর্মই ভার প্রধান ধর্ম হইতে 
পারে না।' তিনি ধাশ্মিকা, নীতিজ্ঞানশীলিনী বিষ্ভাবতী গৃহকর্াদিতে হুদক্ষা। এবং শরীর ও স্বাস্থা সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতালাভের দ্বারা, সংক্রামক রোগাদি হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থা, এমনই গুণবতী হইলে তবেই আপনাদের 
পুল্লাম নয়কত্রাণের জন্ত পুত্ররপী ভগবান্কে গুহে আনিবার যোগ্যতালাভে সমর্থা হইবেন, এই বুঝিয় স্তীরা সেই 
মতই গঠিত করিয়া নিন। আর অস্ত ঘরের জন্ত তেমনিভাবে তৈরী করে তুলুন আপনার ঘরের মেয়েগুলিকে । 
ভারত-নারীর বর্তমানে এর চাইতে বড় কর্তব্য আর কিছু আছে কিনা আমি জীনি না। যদি থাকে হার৷ 
সে পথের যাত্রী, তাদের ডেকে আপনার! যদি আপনাদের মন লাগে গুনে নেবেন। তবে একটী কখ! আছি 
বিশেষ জোর দিয়েই বলবো, যিনি যতই বলুন, সতীর একনি প্রেম এবং তারই যে সমহৎ আদর্শ--এর চাইত 
বড় ও কল্যাণকর কোন কিছুই সংসারে বর্তমান থাকিতে পায়ে না। বিবাহের উদ্দেস্ঠাট! কেবলমাতই ম্েহ- 
নুখের জন্ত নয়, তাহলে পৃথিবী হইতে এতদিন বিবাহ সংক্কারটা উঠি! যাইত এবং আজকালকার দিনে ছারা 
কনার রাজো খুব জমকালে! আসন পাতিযা বমিতে অধিকার পাইয়াছে, সংসারের সমুদয় আসনগুলির 
গখিকার তাদেরই হাতে 'আসির! গড়িত। বিবাহে পতিপত্বীর একাত্মতার অঙ্গীকার পুরুষদের দিক্ দিয়া কতক- 
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নারীর স্থান-অভীক্তে ও বর্তধালে 
গলে ভঙ্গ হয় বলিয়াই যে তার প্রতিশোধে নিজ নিজ নাসিক! কর্তন করিতে হইবে তার প্রয়োজন নাই । : দ্বার 
সতীধর্দের অসারত্ব প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করে তাদের কথ! কাণে গুনিলে গায়ের জ্বাল! ধরিতে পায়ে বটে, 
তবে কাণ না দিলেও চলে, এতই ওটা! অবান্তর কখা। যে দিন সংসার হইতে নারীর সতীত্ব বিলুপ্ত হইবে 
মে দিন জানিবেন, পৃধিবীরও ধ্বংসকাল সমুপন্থিত। মানুষ সেদিন পণুত্থে পশ্চাদাবর্তন করিতেছে জানী 
বাইবে। তবে সে ভয় করিবার প্রয়োজন নাই, কোন দিনও তেমন ছুর্দিন আসিবে ন1। 

৯। নারীর স্থান- অতীতে ও বর্তমানে 
সমাজে বিল্লব উপস্থিত হইলে অতীত আলোচন| অপরিহার্য । অধুনা! আমাদের শিক্ষিত মহিলাগণ 

একটী রব তুলিয়াছেন-_“অতীত যুগে নারী পুরুষের সহিত সমানাধিকার প্রাপ্ত হুইতেন; তাহা হইলে এ-ফুগে 
তাহ। সম্ভব হইবে না কেন?” | 

অতীত আলোচনায় আমরা যেন এইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করি যে, আমাদের পুর্ব পূর্ব যুগে যে সকল 
নরনারী ছিলেন তাহাদের সহিত আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত সাদৃগ্ত আমাদের কতকটা' থাকিতে পারে ; 
আলোচ্য বিষয় তাহা! হইলে অনেকটা সহজ হইবে । 

বিগত যুগে হিন্দুসমাজ নারীকে চাঁর শ্রেণীতে বিভক্ত করে। যথা--১। পন্মিনী। ২। চিজ্রাণী, 
৩। শহঙ্গিনী, ৪। হস্তিনী। ইহা আকৃতিগত শ্রেণী । বর্তমান যুগে আকৃতির শ্রেণীবিভাগ প্রায় উপেক্ষিত 
হইয়াছে, সে স্থানে আকারগত তারতম্য সত্য হইলেও সর্বসাধারণের আলোচ্য নহে। নারীর প্রকৃতিগত 
গুণাগুণেই তাহার যথার্থ শ্রেণীবিভাগ সম্ভব ।৮৮ মানবজীবনে নারীর প্রভাব অসাধারণ; ভারতের কবিগুরগণ 
তাহাদের অন্তর্ভদৌ তীক্ষ দৃষ্টি দ্বারা নারীর সর্বববিষয় নিরীক্ষণ করিয়! তাহাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ; 
যথা-১। স্বীয়া, . ২। পরকীয়া, ও ৩। সামান্তুঃ। 

্বীয়। তিন প্রকার--১। মুগ্ধ, ২। মধ্যা, ও ৩। প্রগল্ভা। ইহাদের মধ্যে যু্জার তুলনা নাই। 
মুদ্ধানারী পুরুষের প্রতি পূর্ণনির্তরণীল। হইয়া থাকেন। মধুরভাধিণী, উৎযুলল-হাদয়া, সংবতমনা, এই জাতীয় 
নারী, গৃহে লক্মী-্বরূপিণী বলিয়! আখ্যাত| হন। ইহাদের দেখিলে স্বয়ং শাস্তি বলিয়। প্রতীতি হয় ইঁহারাই 
নারীত্বের পূর্ণ প্রতীক । 

মধ্যা চরিত্র অনেকটা পুরুষভাবাপন্ন । ইহার! অল্প ক্রোধদীলা, অস্থির, বান্ধবী-সংসর্গ-কামিনী, কলহ- 
তিয়। এবং বাচাল। এই জাতীয়া স্ত্রীলোক পৌরুষশালী পুরুষকে শ্বণা করে। বরং নারী-ভাবাপর পুরুষের 
প্রতি প্রসম্ন। হইয়া থাকেন। ষুগ্ধীর চরিত্র ঠিক বিপরীত। তীহারা তেজন্বী পুরুষ সমধিক পছন্দ করেন। 
জাক্সনির্ভরপীল এবং উদ্ভোগী পুরুষ, নারীমাত্রেরই কাম্য, কিন্তু অনাবক উ্রভাবশালিনী স্বাধীনমতাবলক্ষিনী 
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ভারতের নারী 

নারী পুরুষ মান্রেরই কাম্য নহে। তেঙন্বী পুরুষ মুগ্ধীর অত্যন্ত অনুরাগী হয় এবং অধিকসংখ্যক পুরুষই 
শান্তস্বভাব৷ নারীর প্সনুরাগী হয় । 

প্রগল্ভা প্রীয় পুরুষের বগ্তা স্বীকার করে না। ইহার! কঠিনহদয়া, কর্কশভাধিগী, বহ-ভাষিণী এবং 
পুরুষের প্রতিকুলাচারিণী ৷ ইহীদের কল্যাণে সমাজকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। মধা! এবং 
প্রগল্ভা। তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া! ( ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা ) আধুনিকার গ্ভায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন। 
সে যুগেও প্রগতিকামীর ংখা। নিতান্ত কম ছিল ন11*****, র 

অতঃপর পর়কীয়! ৷ রস-াটটিতে স্বকীয়! অপেক্ষা পরকীয়ার প্রীধান্ অনেক অধিক। যদিও সংস্কৃত 
সাহিত্যে সমাজ রক্ষাকল্পে স্বকীয়ার আসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ । পরকীয়! ছুই প্রকার--১। পরোঢ়া। ও ২। কন্ঠকা। 

ইহাদের আবার ভিন প্রকারভেদ আছে। ১1।গপ্ত ২।বিগ্কা ও ৩। লক্ষিতা। রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে পরকীয়৷ ছুইপ্রকার। ১। প্রখ্যাত ও ২। প্রচ্ছন্ন । হিন্দুশান্ত্র বিধবাকে এই 
দুই শ্রেণীর অন্তর্গত করেন নাই। কারণ বাৎসায়ন বলিয়াছেন, “যেমন অবিবাহিত কন্া! ভার্ধ্য৷ হইতে পারে 
সেই মত পুনর্ভ. ভার্ধা হইতে পারে। পুনর্ভ ছুই প্রকার--১। অক্ষতযোনি ও ২। ক্ষতযোনি। 
অক্ষত যোনি পুনর্ভ, সংস্কারাহ বলিয়া কণ্ঠার মধোই অন্ততূতা। ঢীকাকার বশিষ্টস্থৃতির উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
অন্থপূর্ব। ব! পৌনর্ভবা স্ত্রী প্তবিধ। বাগদা, মনোদতা, কৃত-কৌতুক-মঙ্গলা (মালগল্যস্রব্যাদি ্বারা৷ আদান- 
প্রদান-নিষ্পাদিত! ), উদ্কম্পশিতা, পাণিগৃহীতিকা, এবং অগ্রিপরিগতা ও পুনতু প্রভবা। ইহার পূর্বেধাক্ত দুইটা 
অক্ষতযোনি ও শেষোক্ত কয়টা কতযোনি পুনর্ভু। কামী পুরুষের পক্ষে আত্মদানেচ্ছু বিধবা! পুনভূবিবাহে কোন 
কোন সামাজিক বা রাজকীয় বিধানও ছিল না। নিষেধও ছিল না। তবে উহ! কখনই ধন্ধতঃ প্রশস্ত বলিয়! 
গণা হইত না। উক্ত সপ্ত পৌনর্ভব-কণ্ঠা বিবাহ ধাশ্মিকের পক্ষে সর্বদা ত্যাজ্য ছিল। তবে উভয় পক্ষের 
সম্্রতিক্রমে খটিলে কোন রাঁজদগড হইত ন|। 

সুতরাং শীন্ত্রমতে ক্ষতযোনি পুনর্ভু কিন্তু পরকীয়৷ নহে। সমাজ ধর্মশান্ত্রে ও কাব্যে সাতশতবর্যব্যাগী 
বকীয়! প্রাধান্তের জন্যই কুন্দ, রোহিণী বা সাবিত্রী কিরণময়ীকে পুনর্ভ, জানিলেও ম্বকীয়! বলিতে পারা যায় নাই। 
সমাজের রূঢ় শাসনে তাহাদের পরকীয়াই বলিতে হইয়াছে। 

পরোঢার ও কম্ঠকার মধ্যে কবিকুল কণ্যকার স্থান সব্ধাগ্রে দান করিয়াছেন । কারণ রুচি এবং সমাজে 
তুদ্ধতা রক্ষাকল্পে কগ্ঠার বিবাহের পথ থাকে, পরোঢ়ার তাহা থাকে ন!। 

উদ্বাহ-তন্ব মানবসমীজের মুল বন্ধন-রজ্জু। যে যুগে বিবাহপ্রথা ছিল না! সে সময় পুরুষ বলপূর্ধবক নারী 
হণ করিত । নারীর ইচ্ছার কোনই মুল্য ছিল ন!। প্রাচীন ভারতে খ্ষিগণ স্ত্রী-মাত্রেরই সকলের ব্যরহার্ধা 
বলিয়া শ্বীকার করিতেন । তংপরে অগম্যবান (17০০১) প্রচলিত হইলে বিবাহপ্রথা আরস্ত ইয়। বিবাহ 
প্রথাই নারী-পুরুষের ঘৌবনলালসার প্রতিবন্ধক । পুরুষের পরকীয়া! প্রীতির জন্ত পরল্পর নারী লইয়া 
হিংসাবিরতিয় জন্ট দেশে বিবাহপ্রধা প্রচলিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে নারীর মনে সতীত্ব বাঁ 0789111)-র উদয় হয় । 
স্রাঙ্গণ জাতি সমাজরক্ষার জন্ত প্রাপপণে সহশ্র বৎসর ধরিয়! এই পরকীয়াবাদ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
এবং সফলও হইয়াছেন। কিন্তু বর্তমানবুগে সাহিত্যশিল্পিগণ সেই অস্থিমজ্জাগত আনর্শের নষ্ট কাননার বন্ধ- 
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নারীর স্থান _অভীতে ও বর্তসালে 

পরিকর । তাই “নষ্ট-নীড়" এবং “নৌকাডুবি” অথবা “শেষ প্রন্ধেশ্র অবতারণা । পরকীয়াপ্রেম নহিলে প্রেমই 
নহে এবং সামান্ঠ। ব| বে্ঠা এ যুগে নায়িকা শ্রেষঠা। 

শান্তরমতে সামান্তা তিন প্রকার--১। বক্রোক্তি-গর্বিতা ২। অন্যনভোগ দুঃখিতা৷ ও ৬। মানবততী। 
বৈশিকতার বাহুল্যে ইহারা বেশ্তা আখা! প্রাপ্তা হয়। কেহ কেহ বলেন বেশগ্রিয়তাই বেগ্ঠাশব্দের সুল। 
মারিকামাত্রেই অবস্থাভেদে অষ্টধা বিভক্ত হইয়। থাকে £--১। প্রোধিতভর্তৃকা, ২। খণ্ডিত, ৩। উৎকষ্টিতা, 
৪। কলহান্তরিতা, ৫ | বিপ্রলন্ধা ৬। বাসকসজ্জা, ৭। ম্বাধীনপাতিক। ও ৮। অভিসারিক|। 

এখন হইতে এই ত্রিবিধ নারীকে প্রাচীন হিন্দুগণ কোথায় স্থান দিয়াছেন তাহার সমালোচনা করা 
প্রয়োজন। বৈদিক-যুগের খধি কর্তৃক নারীস্ততি গীত হইয়াছে। বিশ্বরাব, ঘোষা, রোমসার পুরুষোচিত 
মম্মানলাভ ঘটিয়াছে ; দেখা যায় তাহাদের দার্শনিক গবেষণায় মহধিগণ চমকিত হইয়| স্বীকার করিয়াছিলেন 
নারীই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। অস্তণ খষির কন্ঠা “বাক” স্বীয় আত্মাকে বিশ্বশক্তি জ্ঞানে যে স্ততি লিখিয়াছেন 
তাহাই “দেবীনুক্ত” নামে বিখ্যাত। একত্র যজ্জকার্ধ্-রত পতিপত্থীকে বেদ "্দম্পততি” বলিয়াছেন এবং 
ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, হজ্জমান যজ্ঞের কুশপ্রস্থি স্বামীর অঙষ্ট হইতে পত্থীই মোচন করিবেন । অতএব 
ইহা অবগ্ঠ স্বীকার্ধ্য যে, বৈদিকযুগে রমণীর অবাধ হ্বাধীনতা এবং তংপরিমাণ সকল শাস্ত্র আয়ত্ত করিবার ক্ষমত! 
ছিল। 

পরবর্তী আরণ্যক ও উপনিষ্ যুগে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যদিও এ সময়ে বাচক্রীব ব্রদ্মবাদিনী 
গাগাঁকে "্রন্গিষ্ঠ” যাজ্ঞবন্কোর সহিত বিচার করিতে দেখা যায়, তথাপি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক বলিতেছেন, 
যে স্ত্রীর যজ্ঞে অধিকার আছে, তিনি পত্রী, অথবা! একাধিক স্ত্রীর মধ্যে বিনি মুখ্যা, তিনিই পত্বী। স্ত্রীগণ 
মেখল। দ্বারা কটি সঙ্জিতা করিতেন যজ্ঞকল্লে। কিন্তু তৎপরেই কন্ঠাকে “কৃপণং” (দুঃখ করেন ) বলিয়া 
সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন--“ষে স্ত্রীর বজ্ঞের অধিকার নাই তিনিই জায়া”। সুত্রগ্রন্থে তাহার নাম প্দারা” লিখিত 
হইয়াছে। 

তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক যুগে নারীকে যে অধিকার দেওয়। হয় তাহার অব্যবহিত পরেই 
কোন কারণে সে অধিকার বহু ক্ষু্ন কর! হইয়াছে। 

অতঃপর হুত্রধুগ | পত্ী-সাহায্যে ষজ্ঞকাধ্য সর্বত্র স্বীকৃত হয়। অঙ্লায়ন গৃহাম্ত্র_রমণীর বিদ্ধা 
সমর্পণ করেন, নিত্য ঘরোয়া গৃহযজ্জে বিবাহিত] স্ত্রীকে অধিকার প্রদান করেন, কিন্ত বিশেষ বিশেষ শ্রোতজের 
সে অধিকার লুপ্ত করেন। গোভিল গৃহচুত্র-ন্ত্রীর প্রাতে ও সন্ধ্যায় গৃহে নিত্য রক্ষণীয় অগ্নিতে আহুতি 
অনুমোদন করেন । বৌধায়ন গৃহস্থত্র অত্যন্ত রূক্ষভাবে নারীর বেদে অনধিকার ঘোষিত করেন। নারীর 

বেদ চষ্চায় কোন সুযোগ আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করেন নাই। 

দর্শনযুগে জৈমিনির পর্ববমীমাংসা৷ দাবী করেন-_“ত্রী-পুরুষ যখন সমান্হর্গ কামনা করে, তখন সমান 
কার্যে অধিকারী ।” অধিকাংশ স্থানেই ইহার বিরুদ্ধ মত দেখা যায়। 

স্ৃতিযুগে নারীর বিদ্যানুশীলন অবশ্য কর্তব্য ছিল। কুমারীগণের সাবিত্রী (গায়ত্রী ) বল। অভ্যাস 

ছিল। স্থতি বলিয়াছেন, পিতামাত্রেই পুত্রের স্ায় কন্ঠাকে ধর্ম-শান্ত্রাদি পাঠ করাইয়া! বিবাহ দান করিবেন 
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ভারতের নারী | 
শান্তে অনতিজ্ঞার বিধাহ নিষিদ্ধ ছিল, হুতরাং কন্ার বিবাহকাল দশ বংসরেরও অধিক--ইহ! বুষ! ঘায়। 
বেহেতু দশ বৎসরের নিরবযন্ক! মাত্রেই ধর্শানত্ত হওয়] সম্ভব নহে। যমসংহিতা বলিয়াছেন-_“পুরাকল্পে হি, 
নারীণাং মৌপ্লীবন্ধনমিত্ততে"-__অর্থাৎ কলির পূর্ব্ে কুমারীগণের মৌপ্রীবন্ধানে বেদানুশীলনে অধিকার ছিল। 
পৃহসুত্রের কৃপার অগ্নিহৌত্রে নারী যে অধিকারলাভে সমর্থ হন, শ্মৃতিযুগ্ে মহর্ষি মনু বৌধায়ন অনুসরণে 
ধশ্মকর্তে নারীর সমস্ত অধিকার লুপ্ত করিয়া বলেন-_“বিবাই মহিলীগণের উপনয়ন, তত্তি পৃথক সংস্কার 
তাহাদের নাই।” পরিশেষে বলেন-_“রমণীর ম্বভাবই ছুষ্ট, প্রয়োজন হইলে তাহাকে রঙ্চুর দ্বারা অথবা 
কোমল বেণদণ দ্বার! ভাড়ন! করাও ভাল ।” ইহা! হইতে বুঝা যায়, ততদুর স্ত্রী-্বাধীনত! সে যুগেও ঘটে নাই। 

আর্াসমাজের শেষ যুগে দ্রৌপদীর বাঁকপটুতা, সীতার বিদায়-সন্ভাষণ বা পিঙ্গল! রচিত ক্লোকে রাজ। 
প্লেন্জিতের সাস্ত্বনা লাভ দেখিলে বুঝা যায় যে, তখন নারীর স্বাধীন রূঢ় মনৌভাব তিরোহিত হওয়ায় পুরুষের 
সহিত তাহার! অনেকটা হাস্ভতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। 

বৌদ্ধবুগে উপাধ্যায়ী ও বাতৃচির (ছাত্রী ) সংখ্যা দেখিলে স্তরীশিক্ষার ধারণা পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মহিলা 
“ধর্মাদিনা” তন্বজ্ঞোনে উপনিধদের মৈত্রেযীতুল্যা ছিলেন। বিশ্বিসারের পুরোহিতকস্তা "থেরীসোমা” শিক্ষার্দে 
নাঁধারণের অনুকরণীয় ছিলেন। রাজমহিষী “ক্ষেমা”, রাজগৃহের বণিক-ছুহিত! অনুপমা, সুজাতা, বিশাখা, 
খপোধরা, উৎপলবর্ণা প্রভৃতি নারীর জাতক-সাহিত্যে ষে প্রকার স্তত্তি হইয়াছে, তাহা আনন্দদায়ক । কিন্ত 
মেগানখিনিস বলেন_-তখন রমণীগণের উচ্চশিক্ষায় ভারত মনোধোগী ছিল না। বৌদ্ধভিন্মুগণও অনেক 
পরীক্ষার পর রমগীকে অরন্মণীয়া সাধারণভোগ্যা। এবং মোক্ষলাভের অন্তরায় বলিয়াছেন। অনেকে বলিতে 
পারেন, যে সংসার-বিরাগী মাত্রেই নারী-ছ্বেষী হুয়। কিন্তু তাহা হইলে, সেইযুগে গণিকা অস্বপালীকে ভিক্ষুগণই 
অহত্ব দান করেন কেমন করিয়!? ন্থামী-স্ত্রীর অধিকারে দেখা যায়, যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী রাজাপালন 
করিয়াছেন । যেমন রাজ! উদয়ের বৈমাত্রেয় ভগ্রী অথবা স্ত্রী রাজার মৃত্যুর পর রাজ্যপালন করেন। বিবাহের 
পাক্জ-পাত্রীও লক্ষ্য করিবার বিষয় । 

পৌরাণিক যুগে তীব্রভাবে নারীর উপনয়নাদি অস্বীকার করা হইয়াছে । ভাগবত (১০, ২৩, ২৪), 
বেরপাঠ ত' দুরের কথ! শুনিবারও অযোগ্য। বলিয়। বিবেচিত৷ হইয়াছে । এুগে নারীর অবনতি অতান্ত 
ছেনতভাবে অগ্রসর হয়। 

কাবা-যুগে কালিদাসপ্রমুখ কবিগণ সাহিত্যের মধ্যে নারীকে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন, শিক্ষা-নৃত্য-গীতাদি 
শিল্পম্ডিত করিয়। নারীর পদে লুষ্টিত হইয়াছেন । উত্তর রামচরিতে আর্ধ্যা আত্রেয়ীর বেদপাঠের জভিলাষে 
নারীর উচ্চাক।জ্ষার আভীব পাওয়া যায়। কবি রাজশেখর স্বীয় স্ত্রী অবস্তিনন্দরীর অভিমত সমসস্ত্রমে ব্যক্তকালীন 
ষে নোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা কবিযোগ্য এবং পুরুযোৌচিত । ক্ষণা, লীলাবতী, উভয়ভারতীর বিষ্তা- 
বুদ্ধিত্। গর্ব্বের বটে, কিন্তু অপ্রামাণা । যেহেতু বরাহযিহির প্রভৃতি নব-রত্বের সভায় নারীর স্থান নাই। 
এমনও হইতে পারে যে, তাহীরা কুলবধূ বলিয়া যশঃপ্রারথিনী হইয়া সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হন নাই। 

ভান্বমুগে নারীর একেবারে পতন হয়। নারীর সর্ধববিধ গুণও সম্ভবতঃ এই সময়ে নষ্ট হইয়! গিয়াছিল। 
শবর স্বামী ভান্টে বলিয়াছেন, “্অতুল্যা স্ত্রী পুংসা।-্ত্রী চ অবিস্তা ৮”-_অর্থাৎ নারীমাত্রেই অবিস্ধা । 

তান্িক-যুগে নারীপুজার পুনঃগ্রবর্তন হয়। নারীকে শক্তি বলিয়! স্তর কর! হয়। এমন কি জলসা" 
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'ভিঙ্গানী পুরুষ নারীকে গুরু বলিয়া শ্বীকার করিয়াছে । খুব সম্ভবতঃ এই সময়ে পুরুষ আগনাপন সে 
হারাইয়! ফেলিয়া নারী অপেক্ষা নিয়শ্রেণীর ব্যক্তি হইয়া পড়ে। আপনার আন্মবিখাস, সং-চেতনার কোনও . 
সন্ধান দন! পাইয়া পুরুষ আধ্যাত্মজগতেও নারীর সাহীষ্য গ্রহণ করিতে বাধা হয়। বৈষ্ধগণও “রাধ! নামে 

ৰাজাক্গ বাণী ।” 

বর্তমান একাকার-যুগে নারীর স্থান কোথায় বল! শক্ত! এই দেখা গেল শুদ্ধাচারিণী ম্বদেশ বংসলা, 
সতী-শিরোমণি; কিছুদিন পরে তাহাকেই চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর মুখ্যতম। শুনিতে পাওয়া যায়। এ হেন 
বর্তমানযুগে নারীপ্রগতির যে সমস্ত আন্দোলন হইতেছে অথবা পুরুষমাত্রেই যে প্রকার নারীর দরদী 
হ্ইয়। উঠিয়াছে, তাহাতে ভারত-রমণী অতীত মম্মানের এক কপর্দকও অর্জন করিতে পারিবেন বলিয়। মনে হয় 
না। বর্তমান যুগে নারী উদ্ধমুখে আকাশ-কুম্ম দেখিতে। দেখিতে (স্ত্রী-্বাধীনতার চরম ) ক্রমশঃ যে নিম্নাভিমুখে 

অগ্রনয় হইতেছেন, তাহা বুঝিবার মত অবসর এখনও আছে। বিলাতের মন্ত্রিসভার ব৷ ব্যবস্থাপক সভার ভা 
হইবার অধব! লেডী জগ ব্যারিষ্টার হইবার উপর যদি নারীর সম্মান নির্ভর করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, 
আজ ভারতবাসী নিজেকে হিন্দু বলিবার কতটুকু স্পর্থ। রাখে ! 

১*। ভারতের নারীত্বের আবর্শ 
ভারতের নারীত্বের আদর্শ আলোচন! করিতে গিয়৷ কেহই উচ্ছসিত ন! হইয়। পারেন না। প্মরণাতীত 

কাব হইতে ভারতের পুরাণে ইতিহাসে কাব্যে, নাটকে, পল্লীগাথায় ও কিংবদস্তীতে ভারতীয় নারীর হে মুর্তি 
উজ্জল হ্ইয়। উঠিয়াছে, তাহাতে কেবল ভারতবাসী নয়, মহিমা মহত্বের ধারগ! যাহার! করিতে পারে, 
তাহার! সকলেই এই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়। বহুকাল অতীত হইয়! গিয়াছে, জগতের কারখানায় 
জাতিগত অনেক আদর্শের ভাঙ্গ।-গড়া চলিতেছে, কিন্তু যুগ্রান্তের বহু বিল্লবের মধ্যেও এই আর্শগুলি অগ্লান 
দীপ্তিতে শোভ। পাইতেছে--কেবল আদর্শ হিসাবে শোভ| পাইতেছে নয়, ভারতবাসীর জীবনে অমোঘ প্রভাব 
বিস্তার ক্গিয়া এখনও--.এই ধুগ-সন্ধিক্ষণেও-_তাহার কর্মজীবন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 
ভারতের নারীর আদর্শ সতী, বিনি পিতার মুখে পতিনিন্দ! শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । ভারতের 

নারীর আদর্শ সীতা-_ধিনি সর্ববংসহ ধরিত্রীর মত অশেষ ছুঃখকষ্ট নীরবে নতশিরে বহন করিয়াছিলেন, অথচ 
একদিনের জন্ত যাহার ম্বামী-অনুরাগ ম্লান হয় নাই । ভারতের নারীর আদর্শ সাবিত্রী, ধাহার প্রবল অনুরাগ স্ৃত 
স্বামীকে সপ্্রীবিত করিয়াছিল। মৃত স্বামীর কন্কাল করটি বুকে লইয়া গাঙ্গুরের স্রোতে ধিনি ভেলায় ভাসিয়া 
চলিয়াছিলেন, সেই বেহুলা আমাদের দেশের নারীর আদর্শ । ভারতীয় নারীর প্রবল ম্বামী-অনুরাগ, আত্মত্যাগ, 
বাদীর অস্তিত্বের মধ্যে নিজের সম্পূর্ণ সত্তার বিলৌপসাধন ভারতীয় নারীগণের এতই মজ্জাগত হই! গিয়াছিহা ঘে, 
অধিক দিনের কথা নয়, শ্বামীর মৃত্যুতে তাহার চিতায় নারীর কুখনাধই কেবল পুড়িয়৷ ছাই হইত নাঁ, তাহার 
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: ছারতের জারী 

টিগীযটিনিনি নিট তরী নসর তপন রিনি 
ও বীরত্ব ইতিহাসৈ চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবার সামগ্রী । 

ভারতবর্ষে আশ্রম-চতুষ্টর়ের মধ্যে গার্হসথ্যাপ্রমকেই সর্বশোষ্ঠ আখ্যা দেওয়া হয়। গৃহযপ্থচারিশী নায়ী এই 
গর শ্রমের কেন্ত্রগত শক্তি । গৃহে নারীর সর্বাপেক্ষা গৌরবের পরিচয় জননী & জয়া) নারীছের চরর 
পরিগতি মাতৃত্বে-_ভারতবর্ষে এই আদশই এতকাল স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে এবং বর্তমান ধুগের নারীগ্রগতির 
প্রচুর চকানিনাদ সত্বেও সাধারণের মন হইতে এই আদর্শ একেধারে বাতিল হইয়া. খায় নাই। বর্তমান যুগের 
নারী-্প্রগতির খন্তরালে যে আদর্শ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা সাষোর আদর্শ-্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা । 
নারী আত্মগ্রতি্। করিতে চায় । অধচ আমাদের দেশে নারী আত্মপ্রতিষঠা চাহে নাই, বরং সর্ধাপ্রকারে আত্ম- 
বিলোপ করিতে চাহিয়াছিল। এই আদর্শের দ্বন্ম পৃথিবীর অনেক দেশেই অত্যন্ত উৎকটভাবে দেখ। দিয়াছে এবং 
বাহিরের এই বি্লবতরঙ্জ ভারতবর্ধকেও যে একেবারে জাঘাত করে নাই, একথা বলিলে ভুল হইবে। 
নারীর জাম কি হওয়! উচিত এসঘন্কে কথ! বলিবার সকলেরই সমান অধিকার আছে, কারণ ইহা মাত্র 
বুদ্ধিজীবীর কুটতর্কের বিষয় নয়, ইহার সঙ্গে অবিচ্ছিম্রভাবে জড়িত আছে প্রত্যেকের জীবনের হুখহুঃখ, ধর্মকর্ম । 

ইংরেজী সভ্যতার প্রথম আমলে রাজ! রামমোহন রায় একটা নূতন ধর্ভাবের বি্ীবই শুধু আনিবার 
চেষ্টা করেন নাই, লামাজিক আদর্শের পরিবর্তনের বীজও তিনি 'বপন করিয়া গিয়াছিলেন। প্রাচ্যপাশ্চাত্ের 
সমস্বয়সাধদ চেষ্টার নামে সেই হইতে আজ পর্যাস্ত ধীরে ধীরে আমরা পাশ্চাত্তভাবাপন্ন হইয়৷ উঠিতেছি। 
কোন যুগেই ভারত-রমদী আধুনিক পাশ্চাত্য মহিলার মত অবাধবিচরণশীল ছিলেন না, আবার অনুর্যাম্পস্তাও 
ছিলেন বলিয়া অনুমান কর! যায় না। ইস্লাম সভাতার প্রভাবে নারী অধিকতর অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াছে 
একথা মনে করিলে অসঙ্গত হয় না। রাজপুতনায় মুসলমান প্রভাব অধিক হইয়াছিল, সেইজন্য সেখানে 
পর্দাননীনতা বেশী, আবার মহারাষ্ট্রে ইদ্লামের প্রভাব বেণী ন! হওয়ীয় সেখানকার নারীগণের মধ্যে পর্দার 
কড়াকড়ি নাই । প্রাচীন ভারতে রমণীবৃদ অবাধ-বিচরণণীলা৷ ন। হইলেও বহির্গতের সহিত তাহাদের বিচ্ছেদে 
ছিল না । সভামধ্যে যাজ্ঞবন্কোর সহিত গাগা যেয়াপ বিচার করিয়াছিলেন, অতিথি ছুশ্বস্তের সহিত অননুয়া 
প্রিয়বেদ! যে ভাবে অসঙ্কোচে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন তাহ। নিশ্চয়ই মধাযুগের কোন ভারত-মহিলার পক্ষে 

সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভ্যতার সহিত সংঘাতে ভারতের সামাজিক আদর্শ বহুলাংশে পরিবর্তিত 
হইয়াছে । যে সকল ভারত-মহিল নান! যুগে প্রাভঃশ্মরণীয়। হইয়াছেন, ভাহার! নানা কারণেন্পান! ভাবের উৎকর্ষ 
দেখাইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সীতা, সাবিত্রী, দমযন্তী, সংঘুক্তা, পক্জিনী, বেহুলা-ইহার! পাতিত্রত্যের 
জন্ত, আত্মত্যাগে ও ধীরতার জন্য নমস্তা | মৈত্রেযী ক্রদ্ধবাদিনী ছিলেন, লীলাবতী অন্বশান্ত্রে ধৃংপত্তির জন্ত বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। মীন্লাবাঈ তাহার ভগবদ্ভক্তির জগ্, চুর্গাবতী ও লক্গগীবাঈ তীহাদের বীরত্ব ও তেজবিতার 
জন্য, রাণী অহল্যাবাই ও রাণীভবানী দানশীলতার রক্ত সকলের মাতৃস্থানীয়! হইয়। শ্রদ্ধাভায়দ হুইয়াছেন। কিন্তু 
সমন্ত প্রকার পার্থক্য বেও পৌরাণিক ও উতিহাসিক যুগের সকল ভারত-রমদীই পতিজ্রতা, সেবাপরায়ণা, 
উদার! জননী, জায়া ও ভগিনীরপে পুরুষের বর্প্রেরণাকে উদ্দীপিত করিয়াছেন এবং এই সফল গুণই 
আদর্শরপে সমাজে খত হ্ইয়াছে। লীতি, সংঘম ও সেবার প্রতীকরপে নারী ভারতের প্রতি গৃহে শুচি-ইন্দর 
তার বিশ্বৃত করিয়াছে। 
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ভারতের নারী--_ 

অবসর সময়ে 





আল ধুণসন্িক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে রীবনের প্রত্যেক জেরেই পরিবর্তন অপরিহার্ট হয়! 
উঠিয়াছে। নারীর জীবন গৃহস্থালীর সব্ীর্ঘতর গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকিবে-_ন| সমাজের প্রত্যেকটা কার্-গেত়েই . 
সম্প্রসারিত হইবে; ইহাই আমাদের চিন্তার রিষয়। সমস্ত জগতের বে নারী-আল্দোলন হইতেছে তাহার 
গ্রভাব হইতে ভারতবর্ষের মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ পৃথকভাবে খাকা সম্ভবপর নয়, এ প্রবৃত্তি হয়ত প্রশংসনীয়ও নয় 1 
জাতির জীবনগঠনে নারীর সাহাধ্যের প্রয়োজনীয়তা! জাছে। কিন্ত গৃহে খাকিয়! সে হি শ্বামীপুতের 

কর্মপ্রেরণাকে উচ্চ ভাবাদর্শে উদ্ধত করিতে ন| পারে, হযে বাহিরে আসিলেই কি তাহ! পারিবে? পুরুষের 
প্রতিদ্বন্িত৷ করিয়৷ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধণপাইয়া পড়িলেই কি মঙ্গল হইবে? আর নানীকে পুরোভাগে 
ইহার হরির ভিজ তি 

বার্থ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, বহুকালের প্রচ্সিত কুপরতিষঠিত আদর্পেরও পরিবর্তন হয়। কিন্ত সে 
পরিবর্তন হয় ধীরে সকলের অজ্ঞাতদারে ৷ তাহার জন্য প্রচার ও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনের 

সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্তন হয় তাহ স্বাভাবিক, পরানুকরণে যে পরিবর্তন জোর করিয়৷ আনিবার চেষ্টা কর! হয় 
তাহা অস্বাভাবিক । আধুনিক ও প্রগতিবাদী বলিয়! পরিচিত হইবার মোহ আমাদের একটু অত্যধিক 
পরিমাণেই আছে, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে মাতৃত্ব বা পত্থীত্ব ছাড়াও নারীত্থ বলিয়৷ একট! ব্যাপকতর ভাবের 

পরিচয় আমাদের বর্তমান নাটক-উপন্াস হইতে লাভ করিতেছি। এক্ষেত্রে গ্রচ্সিত মতের বিরুদ্ধ কথ! চূড়ান্ত 
বর্বরতার লক্ষণ । কিন্তু একথ৷ নির্ভয়ে বলা উচিত যে, ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যতার বিশেষ আবহাউল্লার 
মধ্যে আধুনিক বিশ্বজনীন আদর্শেরও যদি পরিবর্তন ও পরিবর্ন হর তাহার জন্ত যেন আমাদের মন প্রস্তুত 
থাকে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতীয় নারীর বাহিরের কাজে-কর্দে-ব্পেতৃষায় পরিবর্তন আসিয়াছে; কিন্তু 

এই সমস্ত তুচ্ছ বাহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও ভারতীয় নারীসমাজ এখনও অবিচলিত নিষ্ঠায় প্রাচীন আদর্শেরই 
অনুসরণ করিতেছে । নবধুগের এই ভাববন্তা। তাহার অস্তর-প্রকৃতিকে বিচলিত করিতে পারে নাই। 

১১। ভারতের নারী 

ভারতের ধূলি-কণা, ভারতের বাযু-বহি-বারি 
পৃত করি” ভারতের নারী-- 

গৌরবের সিংহাসনে বিজয়িনী ছিলে অধিষ্ঠিত 
স্সেহ, প্রেম, করুণায় শীস্তিময়ী বিশ্বের পৃজিতা ! 
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- শষন চমকি” গেছে তোমার সে দীপ্ত মহিমায়-_- 
জীবস্ত ভাষায় 

লেখ! তার ইতিহাস আজে সেই গাঙ্গুরের জলে, 
গভীর কাম্যকবনে অন্ধকার ছায়া-তরুতলে। 

তুমি ছিলে ভারতের সাধবী সতী, দময়ন্তী, সীতা 
অয়ি হুচরিতা ! 

মহীয়সী সম্রাজ্জীর মত 
আপনার গৃহ-রাজ্যে শৃঙ্খলায় অতন্দ্র নিয়ত ; 
ছিলে তুমি শক্তিময়ী _ওগে! রাজরাণী ! 

তোমারি সে বাণী 

ছিল আজ্ঞা, উপদেশ, সাস্বন। ও প্রীতি সম্ভাষণ, 
রী নারীত্ব ও মাতৃত্বের কি অপূর্বব মধুর মিলন ! 

তোমারি পবিত্র অস্কে করি তব বক্ষঃস্ধ। পান, 
তোমারি সন্তান 

কত সুরি, শিল্পী, কবি, বিশ্বজয়ী কত মহাবীর 

তোমারি গৌরব বহি” পাক্সে আসি” নোয়ায়েছে শির ! 

সে গৌরব দলি” ছুটি পায়-_ 
- উদ্মাদিনী ওগো! নারী আজ তুমি চলেছ কোথাস্ম ! 

তুষার-মণ্ডিত-শির উচ্চ গিরি-শিখরের মত, 
তুমি চলিয়াছ ধারানিঝরের প্রবাহে নিম্বত-_ 

নিভৃত নে গুহার অঞ্চলে, 

ন্মেহময় অস্তঃপুর-তলে ! 

ধ্বসিয়। পড়িতে চাও সেই তুমি কিসের আশায়, 
কিসের কাঙ্গাল ভূমি, মত্বা আজি কোন্ মদিরায় ? 
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্বর্গ-চ্যুতি হেরি তব আজ 
কত ক্ষোভ, কত লঙ্জ। জেগে উঠে মরমের মাঝ ! 

ভবিষ্কের শিশু কাদে, নেহহার! গৃহের মাঝার ; 

তুমি নিব্বিকার-__ 

বিশ্ব-জয়ে চলিয়াছ__মোহ ঘন অন্ধকার-পথে, 
ভাসায়ে গৃহের শাস্তি অশান্তির ছুনিবার স্রোতে ! 

কোন্ বাশী আজ তোমা গৃহ হ'তে পথে নিল টানি, 
ভেবেছ কি একবার হে জননী, বিশ্বের কল্যাণি |. 

সংসারের নিত্যকম্মে, পুরুষের প্রতিযোগিতায় 

এত ব্যগ্র কেন তুমি হায় ! 

হোক্ সে গো মহাশক্তিমান্ 

তুমি কেন ভূলে গেলে হায় নারী সে তোমারি দান । 
বিশৃঙ্খল গৃহাঙ্গণে জমে ওঠে অযত্ব জঞ্জাল, __ 

স্সেহ সে শুকায়ে গিয়ে আজি শুধু হয়েছে কঙ্কাল ; 
লক্ষ্মীর সিন্দুর ক্ষোভে ম্লান হয়ে আসিছে কৌটায়, 
মঞ্জরী ব্যথায় ঝরে দীপহার। তুলসী-তলায় ! 

গৌরবের মাক়্া-মরীচিক_ 
তোমারে পরালো আজি অগৌরবে একি রজোটাকা 
বুঝিবে না তবু নারী, অভিযানে মত্তা জয়রথে, 
কি হারায়ে কি পেকেছে আজিকার প্রগতির পথে ? 
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১২। কয়েকটী পরীক্ষিত টোটকা! উষধ 
(কবিরাজ--আচার্যা শ্রীইনদুশেখর তর্কাচার্য, সতায়তর্কতীর্ঘ ) 

আগুনে পোড়ায় £--১। চুণসহ নারিকেল তৈল ফেনাইয়! দগ্বস্থাদে লাগাইবে। 
২। গুঁড়িবামাত্র কেরোসিন তৈল দিলে ফোস্কা বা ঘা! হয় না; হবালাও তৎক্ষণাৎ দুর হয়। ৩। গোড়ার 
ঘা কীচাদুষ্ধের পটা দিলে জ্বাল! দূর হয়; ক্ষত হইলে শুকাইয়া যায়। ৪ ডিমের সাদ! অংশ গোড়ার 
ঘায়ে লাগান ভাল। 

কাটিয়া যাওয়া বা রক্তপাতে £_-১। আয়পান (বিশলাকরণী) পাতা চ্টকাইয় 
তাহ! দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে রক্ত বন্ধ হয়। ২। বরফ লাগাইলে তংক্ষণাৎ রক্তপাত বন্ধ হ্য়। ৩। গাঁদা 
ফুলের পাতা পিবিয়! বীধিলেও রক্ত বঙ্ধা হইবৈ। ৪। দুর্বধা বা আগাং পাতীর রস লাগাইলে রক্তপতন 
বন্ধ হয়। 

কতে 2 বষটিমধূ ও তিল একত্রে পেষণ করিয়া ক্ষতন্থানে প্রলেপ দিলে শীন্র ক্ষত পূরণ হইয় 
শুকাইয়া যায়। 

মচ.কান বা থেগুলান ব্যথায় £--১। চু ও হলুদ একত্রে মিশাইয়। গরম করিয়া 
প্রলেপ দিবে। ২। আদা ও মজিনার ছাল পেষণ করিয়! বাঁধিয়৷ রাখিলে বেদনা! থাকে না। ৩। ঠাণ্ডা 
জলে বা ববষে স্থানটির বেদনা কমাইয়া দেয়। 

কাটা, লোহা বা সু বিধিলে $-_১। কাটা তু! সেইস্থানে লবণ দিয়া রাখিবে। 
২। গরম চুণ লাগাইলেও ব্যথ! থাকে না। ৩। লবণের গরম সেক দিলেও অনেকটা শান্তি হয়। 

কীটাদির দংশনে £-১। মৌমাছি কামড়ালে মধু দিয়া মেইস্থানে গরম লাগাইবে। 

২। বোন্ত৷ কামড়াইলে সরিঘার তৈল ব| কেরোমিন তৈল লাগাইবে। ৩। বিছা! কামড়াইলে সগ্ভ গোবর 
শ্রম অবস্থায় লাগাইবে। চুণ ও লেবুর রদ লাগাইলেও যন্ত্রণ। সমূলে নষ্ট হয়। ৪। শুয়াপোক৷ লীগিলে, 
ছুরি দিয়। ঘষিয়! চুণ লাগাইলে হন্ত্রণ থাকে না। ৫| বকুল বীচি ঘষিয়! চন্দনবং করিয়! প্রলেপ দিলে যে 
কোন কীটদষ্ট হসত্র।। তংক্ষণাৎ দুর হয়। সিংমাছে কাটা দিলে কাটানটের পাতার রস লাগানমাত্ বন! কমিয়া 
ধা়। [কাকড়া বিছা কামড়াইলে হোগল! পাতা পুড়াইয়। উহার ছাই ক্গতস্থানে দিবামাত্র যন্ত্রণা দুর হয়।- 
সম্পাদক ] 

কুকুর ব! পিয়াল কামড়াইলে :- ই খুব খাইবেন এবং ঘৃতপক নিরামিষ তিন 
সপ্তাহ খাইবেন। শাক অন্থল ন! খাইলে অব্ঠই আরোগ্য লাভ করিবেন। ইহা বহু গরীক্গিত। 

বিষ খাইলে £- প্রথমেই বমন করাইবে, নিদ্রা! যাইতে দিবে না। ১1 লব্গজল তামাজলের 

সঙ্গে দিলে বমি হয়। লবধজল বা কলমীশীকেয় রদ গান করাইলে বমন হয়। ২। ১ রতি তু'ভের্ণ 
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পুরাতন তেঁতুল ভিজান জলে কিছু চিনি দিয়া পান করিলে তৎশাৎ বমন হইয়া বাইবে। ০০ 
মকরধ্যজ ১ মাত্র। দেওয়। ভাল। 

সর্ধবাঙ্গ বেদনাযুক্ত নব জ্বরে £-_সম পরিমাণ বেলপাত! ও আদার রস ১ ছটাক সৈম্ধষ 
লবণ সহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় থাইবে। 

জরে মুর্ছা হইলে $_করেক ফে"টা আদার রদ নাকের ভিতর দিলে মুদ্ছ্ণ থাকে না। 
হিক্কায় হ₹_১। শুটনুর্ণ ও সৈন্ধব, জলে গুলিয়! ৫ ফেটা নাকে দিলেই হি্কা 

নষ্ট হইবে । ২। শশীর রস খাওয়াইলে হিক্ক! ভাল হয়। প্রত্াক্ষ ফলগ্রদ | 

জ্বররোগীর কালে £__বাসকপাতার রদ ২ তোলা ও বচ্ণ ” আন! মধুর সহিত খাইলে 
অবন্ই কাস নষ্ট হইবে । 

স্দিজ্বরে 2 -দোণ পুষ্প (দণ্ডকলন ) পাঁতীর রস ৫1৬ ফেপট! গরম জলে দিয়! পান করিবে। 
১ ঘণ্টার মধ্যেই সঙ্দি নিঃসরণ হইতে থাকিবে 

ম্যালেরিয়া জ্বরে £_ তুলসীপাতার রস ১ তোল! ও বেলপাতার রস ১ তোলা মধুসহ প্রাতে 
ও সন্ধ্যায় ১ সপ্তাহ পান করিলে শরীরের বাথা ও জ্বর থাকে না। 

আমাশয়ে £_-১। রাত্রে চণের জলে হলুদচূর্ণ দিয়৷ খাইলে ১২ ঘণ্টার মধোই আরোগা লাভ 
করিতে পারিবে। ২। নবোৎগত পেয়ারার পাতা! অর্ধেক, আদা সিকি, চিনি সিকি, পূর্ণসাত্রায় ১ তোলা 
সকালে ২ দিন খাইবে। ৩। থানকুনি পাতা ও কচি ঠোটে কলার বা কচি কলার সহিত সিদ্ধ করিয়া 
খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। 

ক্রিমিতে £-_+১। আনারসের কচি পাঁতার রস অর্ধ ছটাক মধুর সহিত সেবন করিলে তিন 
দিনেই সম্পূর্ণ আরোগা লাভ করিবে। ২। বিড়ঙ্ের ভিতরের সাদা অংশ %* বটিমধু অর্ধ তোলা রাত্রে 
শীতল জলে গুলিয়৷ খাইলে ক্রিমির কুল নষ্ট হয়। 

যকৃতের দোব বা! কামল। রোগে $--১। ১ সপ্তাহ পটল পাঁতার রস ১ ছটাক, মধুর 
মরি উজার 5 হতনা নুর বানর ২। কীচা হলুদের রস কামলার খুব 
উপকারী। 

নালিক! হইতে রক্তআবে 2 দুর্বার রস ব। পি'য়াজের রস দ্বার! নন্ত গ্রহণ করিবে । 

হাঁপানি রোগে ৫ _বচ্চর্ণ মধুর সহিত অবলেহন করিলে সাময়িক অনেকটা শান্তি পাওয়৷ 
বায়। . 

বমনে ১১ । হুরীতকীচুর্ণ মধুর সহিত চাটিলে বমি আর হয় না। ২। খালি পেটে বমনে-_- 
চিড়ে ব! ষুড়ি ভিজান জল পান করিলে বমি বন্ধ হয়। 

বাতব্যাঁধিতে ১---১। বেল পাতার রস ১ তোলা, নিশিন্দ। পাতার রস অর্ধ তোল! ও জাদার 
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ভারতের বারী 
রস অর্ধ তোলা, সৈশ্ধব লবণের সহিত প্রীতে ও সন্ধ্যায় ৭ দিন পান করিতে হইবে ও গীড়িতস্থানে তায়পিন তা 
বা পুরাতন স্বৃত মালিশ করিয়া নেকড়ার উপর ভেরেও! পাতা পাড়ি! তাহাতে গরম বালি চলি পৃষ্টুলি 
করিয়। গরম গরম সেক দিবে । ২ দিনেই পক্ষাঘাতে পর্যান্ত উপকার পাওয়া যায়। ২ | নিশিষ। পাত! 
গরম করিয়! ঘে কোন ফুলার উপর রাখিয়া! গরম কাপড় দ্বারা বীধিয়! রাখিবে। দিনে 81« বার দিলে এক 
ধিনেই সকল উপসর্গের উপশম হইবে। 

ল্লীহা-ঘকৃতবৃদ্ধিতে 2-_শুক মূলা, গুল ও কলমী শীকের রসে দেওয়ালের চূর্ণ /, আনা ও 

নীল /* আন। গোমুত্রে মর্দিন করিয়! গরম ক'রে প্রলেপ দিবে । সন্ধ্যায় কালমেধের পাতার রস অর্ধ ছটাক 
মধুর সহিত পান করিবে। প্রাতে গোবৎসের চনা ৭ দিন সেবন করিবে। 

শোথে $ আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার কাথ সেবন করিয়! খুব উপকার পাওয়া যায়। 

কর্ণনোগে £ কর্ণে উৎকট বেদনা হইলে কানের ভিতর দপ, দপ, করিতে থাকিলে একটা 
কলিকার আগুন দিয়! উহার উপর গুগ গুল রাখিয়া অন্ত একটী কলিক। তাহার উপর স্থাপন করিবে । ইহাতে 
ছিত্রপথে ধুম নির্গত হইতে থাকিবে । সেই ধুম কর্ণরন্ধে ২১ বার লাগাইলে যত অসহ৷ বেদনাই হউক ন! কেন 
মুহূর্তেই উপশম করিবে । 

শা 2__১। চক্ষু রকতবর্ণ হইলেই রক্ত চন্দন ঘবিরা! তাহাতে কর্পুর দিক চক্ষু চতুর্দিকে 
প্রলেপ দিবে। শুকাইয়া আসিলেই আবার প্রলেপ দিবে। দিনে ৮।১* বার দিলে একদিনেই চক্ষু পরিফার 

হইবে ও যন্ত্রণা থাকিবে ন!। ২। পরিষ্কার রেড়ীর তৈল ২।১ বিন্দু চোখে দিলেও উপকার হইবে, জল পড়িবে না। 
৩। ব্রিফলার জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবে । ৪। ফটুকার জলে গুলিয়া সেই জল চক্ষু ধৌত করিলে যন্ত্রণ। 
অনেকটা কমিয়া যায়। 

দম্তরোগে ৫১ । দ্ীতের পোকায় বড় পানার শিকড় চিবাইয়। পৌকানদীতের গোড়া 

রাখিলে পোকা মরিয়া! যায় ও বেদন! নষ্ট হয়। ২। দীতের বেদনায় ভেরেগার রসের চারি আনা, ফটুকিরি 
দিয়! গরম গরম দাতের গোড়ায় প্রলেপ দিতে হইবে । প্রত্যক্ষ কাজ করিবে। 

ফোড়ায় £--১। ভেরে! বীজ ছুধের সহিত বাটিয়া ফোড়ায় লেপন করিলে পাকিবেই। 
২। ময়না ফল বাটির প্রলেপ দিলে ফোড়া বসিয়! যায়। ৩। দ্রোণ ফুলের পাত! চুণের সহিত বাটিয়। 
লাগাইলে ফোড়া বসিয়া! বায়। ৪ তেলাকুচা পাতা চিনি সহ বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া 
পাকিল্না বায়। & | সাবানের ফেন। ও চুণ ফৌড়ীর উপর পানের বৌটা দ্বারা ফোটা! দিলে সেইস্থানে যুখ 
হইয়। পুঁজ বাহির হয়। 

প্াচড়ায় £-১। নিম ও বাসকের কচি পাত গোমুত্রে বাটিয়। প্রলেপ দিলে ৭ দিনে সম্পূর্ণ 
আরোগ্য হয়। ২। কাচ! হলুদের রস গুড়ের সহিত সকালে খাইতে হইবে । ৩। খুলকুড়ির পাতা বাটিযা 
প্রলেপ দিলে অতি সত্ব পাঁচড়। নষ্ট হয়। পাঁচড় বা! কাঁট৷ ঘার ডালিমের কচিপাতা৷ ও খয়ের সমান মাতা 

ল্য! জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। 
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বসতে ১--১। সকল অবস্থার ২ রতি যকরধ্যজ উচ্ছে পাতার রস ও মধুসহ পরাতে ও সন্ধ্যায় . 

খাইবে। ইহাতে হর, বসম্ত, হাম আরোগ্য হইবেই। ২। ডাবের জলে ধোঁতি করিলে বদদ্ের প্লাগ 
উঠির! বায়। , 

শয্যামুজে ২ তেলাকুচ। পাতীর রস চিনিসহ রাত্রে পাদ করিলে এ রোগ হইতে অব্যাহতি 
পাওয়া যায়। 

$--১। ধৃতে স্থলপন্ম পাত৷ বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিবে। ২। জলে পচা আম 
গাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ৩। তিসি ভিজান জল খাওয়াইবে। ৪। শ্বেত গল্পটি জঙলসহ তলপেটে 
প্রলেপ দেওয়া বা নাতিতে দেওয়া ভাল। ৫ | বরফ ২ মিনিট তলপেটে রাখিলে ভিতরে মুত্র থাকিলে অবশ্ঠই 
বাহির হইবে । ৬। রজনীগন্ধার শিকড় বাটিয়া জলের কলসির তলাকার মাঁটী সমপরিমাণ মিশাইয়! তগপেটে 
প্রলেপ দিলে নিশ্চয় প্রশ্বাব হইবে। (- হারাণ কবিরাজ )। 

অর্শে £_-১। মাথন ও তিল বাটা! অর্পের আশ্রর্য ফলপ্রদ। ২। আদা ও আমাদার রস 
১ ছটাক কিছুদিন সেবন করিলে অর্শের যন্ত্রণা থাকে না। ৩। গরম জলে ফটুকিরি চূর্ণ মিশাইয়া শৌচ 
করিষে। ৪ | হুরীতকী ও সাদ। চন্দন : পিষিয়| মলমের মত করিয়া বলিতে প্রলেপ দিবে, ইহাতে রন্তু বন্ধ 
হইয়া বলি গুকাইয়া যায়। বাহে করিবার সময় আঙ্গুল দ্বার! ঘ্ৃত বা তৈল বলির ভিতর বেশ করিয়। মাখাইয়। 
দিলে যন্ত্রণাবোধ একেবারেই থাকে ন|। 

খুসথুসি কাসে £-১। গোলমরিচ ১৭টি, মিছরি ২ তোলা সহ পিিয়া কামের সময় মুখে 
দিলে কাসের বেগ কমিয়া যায়। ২। লবঙ্গ পোড়াইয়।৷ গরম গরম চিবাইয়! খাইলে খুসখুসি কাসে সগ্ঘ উপকার 
হয়৷ 

অরুচিতে £-_ ক্ষুধা থাকিতেও আহারে বিদ্বেষ জন্মিলেই তাহাকে অরুচি বলে। ১। আহারের 

পূর্ব্বে আদা! ঝুঁচিকুচি করিয়। সৈম্ধব লবণসহ বেশ চিবাইয়া খাইবে। ইহাতে অগ্নি ও রুচি উভয়ই বৃদ্ধি হয়। 

পিপাসায় $_-১। হুস্থশরীরে ছুধের সহিত গুড় মিশাইন়্! পান করা ভাল। চিনি ও মিছরির 
সরবৎ পান করিলে পিপাসা একেবারে নষ্ট হয় না। ২। অনুস্থশরীরে মৌরী ভিজান জলে মিছরির সরবং 
করিয়া লেবুর অল্প অল্প রস দিয় পান করিলে পিপাসার বেগ কমিয়া যায়। বরফ মুখে রাখিলে পিপাসা 
কমিয়। যায় । 

হেখিওবক্ভা 87১) ছুগ্ধপহ কিস্মিস্ সিদ্ধ করিয়া চিনিসহ গরম গরম খাইলে পরিফার বাহে 
হইয়া বীয়। ২। ইসবগ্ুলের ভূষি ও চিনি জলে গুলিয়৷ বা গরম ছু্ধে গুলিয়৷ তৎক্ষণাৎ খাইতে হইবে নচেৎ 
শক্ত হইয়া উঠিবে, ইহাতে উপসর্গবিহীন বাহ হয় আমের বাথা থাকে না । ৩। গরম দুগ্ধের সহিত চাটামচের 
২ চীমচ যটিমধু চূর্ণ খাইলে বাহে পরিষার হয়। ৪। কর কোষ্টের জন্ত সোনামুখীর পাতা, কিস্মিস্, 
জঙ্গীহরীতকী ও মিছরি সমপরিমাণে লইয়। %* আন! মাত্রায় গরম জলের সহিত পান করিলে শরীরের গ্লানি নষ্ট 
হ্য। 
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ভারতে নারী 

শিরঃশীড়ায় £--১। খেতচন্দন কপুরের সহিত প্রলেপ দিলে খুব উপকার হয়? ২। উর্ঘ- 
কোন্মাগত শিরঃগীড়ার় শুক বকুল ফুল চূর্ণ দ্বারা নগ্ গ্রহণ করিবে। ৩ দীর্ষকালেরও যন্ত্রণাদায়ক 
শিরঃগীড়ায় পুরাতন তেঁতুলের সঙ্গে সৈন্ধব লবণ জলে গুলিয়৷ গরম করিবে এবং হাতে সহ হয় এরাপ অবস্থায় বেশ 
গরম থাকতেই কপালে লাগাইবে। ইহাতে মশার কামড়ের মতই একটু বন্ত্রণ। বোধ হইযে ও'লঙগে সঙ্গেই 
শাস্তিবোধ হইবে। 

অনিদ্রায় $--১। শুযুনী শাকের রস১। তোলা, চিনি ॥* তোল! সহ খাইলে ঘুম হয়। 
রর 8৬ ও 

সপ জপ 

বাবার টি রী | 
€ পর রি জগত 

ডাৰ সংস্ু) টিটি ও ৩৬ ৪১৩১৪৩- ওল 

৬-+ গণ সংখা) 

প্রদরে 2 ১ । শেত প্রদরে কাটানটের ( কটাখুরিয়।) রন ১। তোল! ও যজ্ঞ ডুমুরের রস ১ তোল! 

মধুসহ থাইবে । ২। অশোক ছালের ক্কাথ ১ ছটাক মধুসহ খাইবে। 
বাধকে £--১। উলট কম্বলের মূল।* সিকি ও গোলমরিচ /* আন! বাটিয়া প্রাতে শ্রীতল জলসহ 

সেবনে বাধক বেদন! আরোগ্য হয়। রক্তজব! ২টীর রস চিনিসহ থাইলেও বেদনার উপশম হয়। 
2--১। মধ্যাহ্ছে কাচকলা সিদ্ধ চিনির দ্বারা মাথিয়! ভাত খাইতে হইবে, সঙ্গে কাচাকলার 

ঝোলও থাওয়! চলে । আহারের পরে লেবুর আচার খাইতে হইবে । রাত্রে বালি শটি খাইতে হইবে-_সঙ্গে 
কবিরাজী সর্বাঙ্গহুন্দর, মুখার রস ও মধুসহ খাইলে খুব উপকার হইবে। 

গর্ভাবস্থায় নিয়মপালন $--১। শরীর সুস্থ থাকিলে শীতল জলে ন্নান কর! উচিত। 
২। নিয়মিত সময়ে পুষ্টিকর আহার করিবে। তাহাও অল্প পরিমাণে । ৩। আলম করিয়া বসিয়া ন! 

থাকিয়। সামান্ত পরিশ্রম অবস্থাই করিতে হইবে, ভারী জিনিষ বা! জলের কলস বহন ন! করাই ভাল । ৪। বান্ধে 
পরিফার রাখিবার চেষ্টা সর্বদাই করিবে। ৫1 মন সর্ববদ] প্রফুল্ল রাখিবে। ৬। অসময়ে বেদনা উপস্থিত 
হইলে সরিষার তৈল কপূর দিয় পেটে মালিশ করিলে তখনই বেন! কমিয়া ধায় । 

গর্ভাবস্থায় আতর 18 অর্ধপোর| ও ইসবগুলের খোস।॥, অর্থতোল! 

যা” ৮৮৪৫৬ দত 

শু হি পদ্য পৃ ও ভাত ত রক 

৯১৬ নংখা।***১**০*০০০০জডজ ও ৬ 



প্রমবকালীন নিয়মপালন 
১। পোয়াতীকে জোলাপ দিতে হইবে। সাবানের গরম জলে ডু বাএরও তৈলের (আধুনিক 

ক্যা্টর অয়েল) ডুব দিবে। 
২। সর্বদাই গর্ভিপীকে প্রবোধ দিবে ধে, সকলেরই এরগ হইয়! থাকে কোন ভয়ের কারণ নাই। 
৩। পানিমুচি ভাঙ্গার পর পোয়াতীকে উঠিতে দিবে ন1। 
৪| পরিষ্কার হস্তে প্রসবন্ধারে ঘুত মালিশ করিয়! দিলে প্রসবের যন্ত্রণা বেশী হয় না। 

বালরোগে 

[বালকমানরেরই গ্রাপ্রধান ধাতু হয়, সেইজগ্বই বালকের সঙ্গে সাধারণের চিকিৎসা! এক হইতে পারে না; 

সেই কারণে পৃথকৃভাবে বাবস্থা লিখিতেছি। ] 

মাই না! ধরা! £-_এমে অন বিশ্ুকে গালি পশুকে খাওয়াইতে হইবে। গরে ঘুখে মধু দয় 
মিষ্ট স্বাদ পাইলে স্তনে ১ ফৌটা মধু দিয়! মাই ধরাইতে হইবে। 

ঘামাচি ৫ বরফ শীতল জল বা! শ্বেতচ্দনের গ্রলেপে খুব উপকার হয়। 

নাভি পাকিলে £__অনেকেই দেকড়! গোড়াইয়া ছাই লাগান কিন্তু তাহীতে অনেক সময় অগকার 
হয়, বরং শ্বেতচ্দন পুরু করিয়। নাভিতে প্রলেপ দিবে। 

তড্ভকায় £-_প্রায় স্থলেই শিশু ধনুকের মত বেঁকিতে থাকে । ইহার একমাত্র উপায় মাথায় ঠা! 
জল বা! বরফ দেওয়! এবং খুব গরম জলের পাত্রে পা! ডূবাইয়! রাখ! । এ?লে অস্থির হইলে চলিবে না, মাঝে মাঙে 
চ্ষুতে জলের ঝাপটা দেওয়া, জান ফিরিয়া আসিলে ও কাদিলে মুখে মাই দেওয়া! উচিত। জজ্জাবতী তার 

শিকড় গলায় জাল মৃত] দিয়া বাধিয় দিলে তংঙ্গশাৎ উগসর্গ সকল আর দেখা! যায় না। 

সভ্ভোজাত শিশুর জন্য :__১। শ্ দিবার পূর্বে সন জলন্ারা ধৌত করা উচিত। ২। শিশুকে 
৪ ঘটা অন্তর থাইতে দিবে! ৩। শিশুর জিহ্যায় ঘা হইলে মুখে মধু দিয়া দিবে। ৪ শিশু কাদিলেই 
প্রশ্নাব করিয়াছে বুঝিতে হইবে, কারণ বিছান! ভিজিয়! গেলে ঠাণায় তাহীরা কষ্ট পায়।  «। শিশু-পালদ 
ৃদধাদের নিকট হইতে শিক্ষ| করাই ভাল। 

যকৃতে £--পলেগ (গঙ্জাধর যোগ ) লেবুর রসে দৈদ্ধব লবণ তাঁমার পারে হিয়া প্রলেপ দিলে 
সন্বর যকৃতের বাধ! নষ্ট হয়। 



 আত্মবিস্থত জাতির জীবনঘেদ 

. : ভারতপুরুষ_-শ্রীঅরবিন্দ 
শ্রীউপেক্জচজ্জ ভট্টাচার্ধ্য প্রণীত 

বহু চিত্রে শোভিত-_মৃল্য আড়াই টাক! মাত্র। "্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রদূত, 
জ্ডারত-জাতীয়তার খধি, জগদগ্ুরু শ্রীঅরবিন্দকে জানিতে না পাঁরিলে ভারতর্্প্ররুত 
স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না" ইহাই এই পুস্তকের প্রতিপাগ্চ বিষয় ।-_পাঁঞ্জন্য 

“বন্থমতী, আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ; হিন্দুস্থান ষ্ট্যাপ্ডার্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা, 
অজয়, জন্মভূমি, জনমত, ডেলি-নিউজ-ডাইজেষ্ট, বর্ধমানবার্তী, পাঞ্চজন্ত প্রভৃতি সংবাদ- 
পত্রে উচ্চপ্রশংসিত। 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
স্ীউপেক্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত 

এই পুস্তকখানির ভিতর গ্রন্থকার পৌরাণিক যুগ হইতে বিদেশী আক্রমণ পর্যয্ত 
ভারতের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, ইংরাজ-অধিকারের পর হইতে ১৯৪৭ 
সালের ১৫ই আগস্র পধ্যস্ত ভারতবাসীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন, ১৯০৮ সালের «বিপ্লবী 
গ্রচেষ্টা” ১৯২০ সালের “অসহযোগ আন্দোলন” এবং ১৯৪২ সালের দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী 
মহাঁসমরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের “আজাদ হিন্দ, ফৌজ”-এর গৌরবময় ইতিহাস ভা 
বর্ণিত হইয়াছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের শ্রেষ্ট সৈনিকদের চিত্রে পুস্তকখানি শোভিত্। 
্রচ্ছদপটখানি ভারতমাতার শৃঙ্খলমুক্ত রঙিন ছবিতে শোভিত। জয় হিন্দ, । 

সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করিবার জন্ত মূল্য মাত্র ছুই টাকা। 
সকল সংবাদপত্রে উচ্চপ্রশংসিত। 

সভার্প লুক ঞজেস্সি 

১০নং কলেজ স্কোয়ার 
কলিকাতা+-১২ 
















